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a difundir. Estará sempre entre nós!





Prefácio

A constatação irretorquível é de que os direitos fundamen
tais em geral e os direitos sociais em particular estão vivencian
do uma crise de grande amplitude e multidimensional, que pode 
ser simultaneamente caracterizada como uma crise de identidade, 
efetividade e de confiança, aspecto que, a despeito de sua relevân
cia e atualidade, não cabe aqui desenvolver.1 Tal crise, por sua vez, 
encontra-se associada à própria crise – em verdade uma série de 
crises – vivenciadas pelo assim chamado Estado de Bem-Estar So
cial, ao longo de sua trajetória, que, aliás, se deu e segue se dando de 
modo muito diferenciado, dadas as diversidades de contexto social, 
econômico, cultural e político.

Note-se, ainda, que a conformação do Estado de Bem-Estar 
Social guarda relação com o modo pelo qual cada ordem jurídico
-constitucional lhe dá. Nesse sentido, o conceito de Estado de Bem
-Estar Social, genericamente designado de Estado Social (embora 
se tenha ciência das importantes diferenças entre os modelos exis
tentes), é, assim como o conceito de Democracia, de República, de 
Federação, de Estado de Direito, entre outros, um conceito também 
jurídico, definido e regrado, em maior ou menor medida, expressa 
e implicitamente pela Constituição, mas também pela normativa 
infraconstitucional.

Assim, por exemplo, no caso da Constituição Federal de 1988, 
muito embora o texto não se refira diretamente a um Estado So
cial, como o faz nos casos da Democracia, do Estado de Direito, da 
República e da Federação, a presença, em profusão, dos elementos 

1 Aqui, remeto ao meu texto Direitos Fundamentais Sociais a Prestações e Crise, in: Re
vista Espaço Jurídico, Joaçaba, v. 16, n. 2. p. 459-488, jul./dez. 2015 (acesso livre).



que, pelo menos do ponto de vista do Direito Constitucional positi
vo, demonstra que a nossa ordem constitucional vigente é a de um 
Estado Democrático e Social de Direito, isso sem agregar aqui um 
outro adjetivo indissociável do substantivo Estado, qual seja, o de 
um Estado Ecológico.

Nesse sentido, bastaria referir aqui aquilo que já se anuncia 
no Preâmbulo, ao que se soma o valor social do trabalho como um 
dos fundamentos (e princípios estruturantes) do Estado Constitu
cional brasileiro, os objetivos enunciados no artigo 3º, o amplo leque 
de direitos sociais, econômicos, culturais e ambientais, os objetivos 
e os princípios da ordem econômica e social.

No caso dos direitos sociais, a opção clara (mas ainda assim 
não raramente questionada) do Constituinte de 1988 foi a de con
sagrá-los como direitos fundamentais com mesma estatura norma
tiva dos direitos civis e políticos, de modo a assegurar a todos os 
direitos um regime jurídico-constitucional unificado e reforçado, o 
que não quer dizer, todavia, que não existam peculiaridades a se
rem observadas, dada a multifuncionalidade dos direitos na ordem 
constitucional.

Dentre os direitos fundamentais sociais, o direito à segurida
de social, aqui compreendido como um direito em sentido amplo, 
ocupa uma posição particularmente relevante na arquitetura cons
titucional, posto que diretamente articulado com alguns princípios 
e regras gerais setoriais que orientam o sistema de seguridade so
cial, estruturado em torno de três dos mais importantes direitos so
ciais, designadamente o direito à proteção da saúde, o direito à pre
vidência social e o direito à assistência social, todos eles guardando 
relação direta com o assim chamado direito a um mínimo para uma 
existência condigna (mínimo existencial) e, portanto, com a própria 
dignidade da pessoa humana.

Relativamente aos direitos da seguridade social (assim como 
se dá em relação aos demais direitos sociais, econômicos, culturais 
e ambientais), diferentemente do que se verifica em Portugal, onde a 
Constituição de 1976, mesmo tendo passado por diversos processos 
de revisão, segue limitando a aplicabilidade imediata das normas 
de direitos fundamentais aos assim chamados direitos, liberdades 
e garantias e direitos análogos, além de não – ao menos não expres
samente – incluir os direitos sociais no elenco dos limites materiais 
à revisão constitucional,2 o Constituinte brasileiro de 1988 optou, 
como de há muito se sabe, por trilhar outro caminho.



Com efeito, no Brasil, tanto o texto constitucional, quanto a 
doutrina dominante e a jurisprudência constitucional, ainda que 
não de modo uníssono e respeitada uma série de peculiaridades, 
considerados os direitos sociais (e, portanto – e em especial – os 
direitos da seguridade social) como sendo direitos exigíveis, na con
dição de direitos subjetivos aptos a serem como tais reconhecidos 
e afirmados pela via judiciária, muito embora, como de certo modo 
já adiantado, sejam muitos os pontos controversos a demandarem o 
devido equacionamento.

Um desses aspectos reside no fato de que a maior eficácia ju
rídica e efetividade das normas de justiça social e/ou dos direitos 
fundamentais sociais (a depender do modelo adotado em cada or
dem constitucional) está essencialmente atrelada – além do forte 
influxo do contexto social, econômico e político – aos mecanismos 
institucionais e procedimentais criados e desenvolvidos para a sua 
proteção e promoção, com destaque aqui para o papel do Poder Ju
diciário, o que levou Mark Tushnet3 a propor que é possível se falar 
em direitos fortes e cortes fracas ou mesmo variações sobre o tema.

Voltando-nos novamente ao caso brasileiro, o que se percebe 
é precisamente uma outra configuração desenhada no texto consti
tucional e desenvolvida em especial pelo labor da jurisdição consti
tucional, qual seja, a de direitos fortes e cortes fortes. Isso se deve ao 
fato de que, além de um regime jurídico unificado e reforçado atri
buído pela Constituição aos Direitos da Seguridade Social, o Poder 
Judiciário e o Supremo Tribunal Federal saíram igualmente fortale
cidos do processo constituinte e seguiram sendo enrobustecidos ao 
longo da trajetória subsequente.

Somando-se a isso uma série de outros fatores, como a am
pliação do acesso ao sistema judiciário e das possibilidades de sub
meter uma questão ao crivo da Jurisdição Constitucional, seja pela 
via difusa e incidental, seja pelos mecanismos de controle concen

2 Cf., por todos, Jorge Miranda, Manual de Direito Constitucional, vol. IV, 2. ed.., 
Coimbra, Coimbra, 1993. p. 275 e ss e p. 339, muito embora admitindo que os 
direitos sociais possam ser considerados como limites materiais implícitos 
à revisão constitucional (op. cit.. p. 340-341). Em sentido diverso, contudo, v. 
Jorge Reis Novais, Direitos Sociais: Teoria Jurídica dos Direitos Sociais enquanto 
Direitos Fundamentais, Coimbra, Coimbra, 2010, que sustenta a existência de 
um regime jurídico-constitucional substancialmente unificado dos direitos 
fundamentais.

3 Cf. Mark Tushnet, Weak Courts, Strong Rights, Princeton and Oxford, Princeton 
University Press, 2008.



trado, mas também em virtude da crescente crise de efetividade 
do Estado Social brasileiro, não era de causar surpresa que o Poder 
Judiciário passasse a ocupar uma posição cada vez mais central no 
que diz respeito à proteção e promoção dos direitos sociais. A assim 
chamada judicialização das políticas públicas com base nos diretos 
sociais tornase, com isso, um dos fenômenos mais controversos e 
discutidos no direito constitucional brasileiro, atraindo mesmo a 
atenção de observadores externos.

É nesse contexto, precisamente, que temos a alegria, ademais 
da honra e do privilégio pessoal, de prefaciar a mais recente obra do 
ilustre Desembargador Federal e Professor, Doutor PAULO AFON
SO BRUM VAZ, que versa, com maestria que lhe é peculiar, sobre o 
tema da JUDICIALIZAÇÃO DOS DIREITOS DA SEGURIDADE SO
CIAL: O ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL ESTABILIZADO PELA 
VIA JUDICIAL, texto que é fruto da pesquisa realizada pelo autor 
em nível de Pós-Doutoramento no Ius Gentium Conimbrigae – IGC 
(Centro de Direitos Humanos) da prestigiada Faculdade de Direito 
da Universidade de Coimbra.

A obra, apesar dos rios de tinta já derramados tratando da 
temática dos direitos sociais e do (assim chamado) fenômeno de sua 
judicialização, não poderia ser mais atual e oportuna, seja pelo mo
mento social, econômico, político e cultural que estamos a vivenciar, 
seja pela forma com que enfrenta o tema, dando a ele um colorido 
particular, em especial por vincular a judicialização dos direitos da 
Seguridade Social ao desmonte gradual das estruturas do Estado de 
Bem-Estar Social, demonstrando que ao Poder Judiciário incumbe o 
poder-dever de compensar tais disfunções, sem que com isso esteja 
a desbordar dos limites constitucionais de sua atuação.

O autor, além disso, parte da distinção entre direitos originá
rios e direitos derivados a prestações, para, com base em dados esta
tísticos, identificar que a grande massa das ações judiciais relativas 
aos direitos da seguridade social nada mais buscam do que o cum
primento daquilo que o legislador democraticamente legitimado já 
estabeleceu, ou seja, que todos possam fruir igualmente daquelas 
prestações disponibilizadas pelas políticas públicas. O assim cha
mado controle das políticas públicas, é, em realidade, o controle de 
sua fiel e isonômica execução.

Mas Paulo Brum Vaz vai adiante, propondo o reconhecimen
to de um direito fundamental, na condição de direito subjetivo, a 
um processo administrativo eficaz e igualitário, como meio de re



dução dos níveis de judicialização, ademais de cerrar fileiras com os 
que tem advogado a valorização e mesmo priorização das deman
das coletivas e o recurso aos assim chamados processos e decisões 
estruturantes.

Isso, contudo, não esgota o elenco de problemas e desafios 
identificados, discutidos e avaliados pelo autor nesta obra, sempre 
cuidando para se posicionar criticamente e não renunciando à pro
positura de possíveis soluções e alternativas, para o que contribui 
tanto a sua sólida formação acadêmica, quanto a sua notória expe
riência, capacidade e dedicação como Magistrado, também e com 
particular atuação dedicada aos direitos da seguridade social.

Por tudo isso e muito mais, a obra que ora é publicada, está 
inexoravelmente vocacionada para o sucesso, devendo contribuir 
tanto para o desenvolvimento do debate acadêmico, quanto para 
uma boa prática a serviço da efetividade necessária e possível dos 
direitos da seguridade social.

Assim, nos resta expressar efusivos votos de felicidade e su
cesso ao autor e aos afortunados leitores!

Porto Alegre, 30.05.2021.

Ingo Wolfgang Sarlet
Professor Titular e Coordenador do PPGD da PUCRS, Desembargador 
Aposentado do TJRS e Advogado.





Nota do autor

Este livro é o resultado da pesquisa realizada no Programa 
de Pós-Doutoramento em Democracia e Direitos Humanos do IGC – 
Ius Gentium Conimbrigae – Centro de Direitos Humanos - Univer
sidade de Coimbra, Portugal, sob a orientação do Professor Doutor 
João Nogueira de Almeida.

Faz mais de 30 anos que comecei a julgar, como Juiz Federal e 
depois como Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região, processos sobre os direitos da Seguridade Social, que 
chamamos de Processos Previdenciários. Desde 1990, foram milha
res de processos julgados.

Sempre procurei evitar conferir aos processos um tratamento 
objetivado e jamais olvidei que por trás de cada processo tem vida e, 
muitas vezes, uma última esperança de dignidade. Se me pergun
tarem se é difícil analisar assim de modo tão artesanal cada caso, 
cada processo, como deve ser, aliás, eu diria que não tem sido fácil, 
mas tenho uma retaguarda que me assessora e que pensa como eu 
penso. Mas, o prêmio que eu e minha equipe recebemos é compen
sador: ver o resultado da prestação jurisdicional refletida na melho
ria da qualidade de vida de milhares de pessoas. Então, vale a pena!

As coisas eram bem mais difíceis no início. Quando assumi 
a magistratura, minha primeira lotação foi em uma Vara Federal 
como milhares de processos previdenciários represados. Naquela 
época, se conheciam poucas lesões de direitos judicializáveis. A 
mais recorrente era baseada na Súmula n° 260 do TFR. Depois sur
giram as revisionais fundadas na Súmula nº 02 do TRF4, e assim 
por diante. As sentenças, pasmem, eram mimeografadas. Não se 
tinham os benefícios da informática. A velha IBM elétrica era o que 
melhor se podia contar em termos de tecnologia.



A defesa do INSS era feita por advogados credenciados, que 
recebiam por petição. Havia muito abuso do direito de defesa. 
Confundiam-se, a miúde, as diversas lesões de direitos estampadas 
nos pedidos, modorrentas mesmices em trepidantes diversidades já 
existentes. Foi um tempo muito mais difícil, sem o apoio da infor
mática, com jurisprudência anotada em fichinhas e servidores sem 
a capacitação devida, principalmente nas varas do interior.

Naquele contexto, a advocacia previdenciária era incipiente. 
Os poucos advogados realmente previdenciaristas estavam nas ca
pitais. A justiça previdenciária precisava suprir as deficiências téc
nicas, e somente lhe era dado fazê-lo sem violar os princípios pro
cessuais, como o da demanda, do dispositivo, da coisa julgada etc. 
Isso acabou sendo positivo, porque neste afã se lançaram as bases 
do novo processo previdenciário, caracterizado pela remodelagem 
de alguns princípios processuais insuficientes para a adequada tu
tela jurisdicional dos direitos da Seguridade Social.

Já contávamos com grandes previdenciaristas, os mestres 
eternos cujos nomes não vou citar para não cometer o imperdoável 
equívoco de esquecer algum. Mas, foi a judicialização (outro ponto 
positivo) que forjou, na experiência e no estudo, uma nova escola 
de previdenciaristas comprometida com os ideais de concretização 
dos direitos fundamentais sociais, dentro dos quadros da magis
tratura federal. Em julgados e obras doutrinárias se construíram 
os alicerces do novo processo previdenciário. São tantos nomes que 
também não me arrisco a referilos.

O advento da Constituição de 1988, marco do apogeu do 
Estado de Bem-Estar Social no Brasil, desencadeou intermináveis 
ondas de judicialização dos direitos da Seguridade Social. Primei
ro, sobre a autoaplicabilidade dos seus dispositivos. Milhares de 
ações discutiam, até que o STF ditou a sentença final, se os novos 
direitos tinham aplicação imediata. Depois, sobre o seu alcance, e 
novamente o STF teve que dar a palavra final para aplacar a judi
cialização sobre o sentido do texto constitucional. De lá para cá, o 
fenômeno da judicialização dessa tipologia de conflitos somente 
fez por aumentar.

O INSS sempre se inclinou pela interpretação que levasse à 
concessão do menor número, do menor valor e do menor reajuste 
aos benefícios previdenciários. Este cenário, sabemos todos, provo
ca a judicialização. Cada dia mais judicialização.



Nesta obra eu procuro encontrar explicações para o que acon
teceu e está acontecendo. Precisamos compreender este fenômeno, 
que, embora tenha sido fundamental para a concretização dos di
reitos da Seguridade Social, não esconde o seu lado patológico.

Precisamos encontrar um ponto de equilíbrio. Quando se 
tem um Estado de Bem-Estar mantido quase que exclusivamente 
pelo Poder Judiciário, de modo fracionário e atomizado, corre-se 
sempre o risco dos retrocessos. As decisões judiciais assim forja
das não garantem a sustentabilidade dos direitos, nem mesmo a sua 
distribuição mais equitativa, embora não se possa delas abrir mão, 
sobretudo enquanto os direitos subjetivos permanecerem sendo 
violados por decisões administrativas.

Agradeço aos editores pela oportunidade. Obrigado pela 
leitura.





17

Sumário

Abreviaturas .......................................................................................23

Introdução Geral .................................................................................25

Capítulo I – NOVAS FACES DA SOCIEDADE PÓS-MODERNA: 
Metamorfoses do Estado, da Política, do Direito e da Justiça.....................37

1.1 - Introdução ...................................................................................37

1.2 - Modernidade e pós-modernidade: aportes epistemológicos ............... 38

1.3 - Transformações do Estado Moderno: globalização e perspectivas 
para o futuro do Estado, do Direito, da Política e da Justiça ..................... 50

1.4 - O que aporta o momento político atual: a pós-democracia? ...............67

Capítulo II – UTOPIAS, PARADOXOS E POSSIBILIDADES DO WELFARE 
STATE DO SÉCULO XXI ........................................................................77

2.1 - Introdução ...................................................................................77

2.2 - A paradoxal emergência do Estado do Bem-Estar Social: por 
contingência do capitalismo .................................................................. 82

2.3 - A utopia do modelo europeu de seguridade: realidades diferentes 
em diversos planos .............................................................................. 92

2.4 - O paradoxo da econômica política: o capitalismo democrático pode 
ser humanista? ....................................................................................95

2.5 - A utopia capitalista da redução da carga tributária: acreditar que é 
possível compatibilizar redução de tributos e manutenção do Estado do 
Bem-Estar Social ...............................................................................102

2.6 - O paradoxo neoliberal da minimização do Estado do Bem-Estar 
Social a contrário senso da maximização dos riscos sociais .....................106



18

2.7 - Paradoxo ultraliberal e neoconservador da minimização do Estado 
Social: a falha da racionalidade eficientista econômica ............................115

2.8 - Paradoxos do “Estado maqueiro” (garantidor): a operação de 
salvamento do sistema financeiro e os reflexos no Estado do Bem-Estar 
Social ...............................................................................................118

2.9 - Da utopia da autossuficiência das normas jurídico-constitucionais 
à insuficiência do superdiscurso normativo constitucional dos direitos 
fundamentais .....................................................................................127

2.10 - A proibição de retrocesso social – princípio jurídico ou utopia? .......131

2.11 - O paradoxo da reserva do possível e o problema orçamental dos 
custos diante da judicialização dos Direitos da Seguridade Social .............140

2.12 - O paradoxo reducionista do mínimo existencial: artifício 
subalternizando os direitos sociais? .......................................................144

2.13 - O paradoxo da hipertrofia da dignidade da pessoa humana: um 
metadiscurso que apresenta riscos .......................................................148

Capítulo III – CRISES DO ESTADO DO BEM-ESTAR SOCIAL E A 
REDUÇÃO DO NÍVEL DE RECONHECIMENTO E CONCRETIZAÇÃO DOS 
DIREITOS DA SEGURIDADE SOCIAL ....................................................153

3.1 - Introdução .................................................................................153

3.2 - Crises que não escondem a intenção do mercado de assumir e 
lucrar com os direitos sociais ...............................................................154

3.3 - A crise política ...........................................................................158

3.4 - A crise de legitimidade e eficiência gerencial ..................................161

3.5 - A crise filosófica .........................................................................163

3.6 - A crise econômica, fiscal, financeira ou orçamentária......................165

3.7 - A crise demográfica ....................................................................167

Capítulo IV – ONTOLOGIA DA JURIDIFICAÇÃO DAS RELAÇÕES 
SOCIAIS E DA JUDICIALIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS: O Contributo 
do Estado de Bem-Estar Social ............................................................173

4.1 - Introdução .................................................................................173

4.2 - Noções sobre a juridificação e a judicialização ............................... 174

4.3 - O problema da justiciabilidade dos direitos sociais e o mito da 
separação dos poderes .......................................................................180



19

4.4 - O que aporta a retirada do Welfare State à judicialização dos 
direitos da seguridade social? ..............................................................194

4.5 - Fatores indutores da hiperjudicialização dos Direitos da Seguridade 
Social ...............................................................................................201

Capítulo V – IMPACTOS DA CRISE ECONÔMICA NO ACESSO AOS 
DIREITOS DA SEGURIDADE SOCIAL: Repercussões no Âmbito da 
Judicialização e das Decisões Judiciais .................................................209

5.1 - Introdução .................................................................................209

5.2 - A Informalidade no mercado de trabalho e seus efeitos no sistema 
de direitos da seguridade social ...........................................................211

5.3 - Desemprego e seus efeitos no sistema dos Direitos da Seguridade 
Social ...............................................................................................214

5.4 - As camadas inferiores sofrem mais com a inflação, as reformas 
e a própria distributividade negativa dos benefícios do Sistema de 
Seguridade Social ...............................................................................217

5.5 - Inflexões da crise socioeconômica brasileira na tutela jurisdicional 
da Seguridade Social ..........................................................................220

Capítulo VI – JUDICIALIZAÇÃO E PROCESSO PREVIDENCIÁRIO: Por 
uma Hermenêutica e uma Teoria da Decisão que Atenda aos Objetivos 
Humanizantes da Judicialização dos Direitos da Seguridade Social ...........223

6.1 - Introdução .................................................................................223

6.2 - A humanização da jurisdição pela equiparação das partes: o 
empoderamento como condição de possibilidade do direito à igualdade 
distributiva ........................................................................................224

6.3 - O humanismo nas decisões previdenciárias e as três palavras 
mágicas: amor, alteridade e solidariedade .............................................228

6.4 - Processo Previdenciário e seus desafios: teorias de justiça, justiça 
social e superação do utilitarismo .........................................................234

6.5 - Processo Previdenciário e as idiossincrasias da temporalidade 
massificada: a busca do equilíbrio kairológico como ideal de justiça .........239

6.6 - A nova face social da Justiça Previdenciária ..................................257

Capítulo VII – A JUDICIALIZAÇÃO DOS DIREITOS DA SEGURIDADE 
SOCIAL (SAÚDE, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL): Contributos, 
Estatísticas, Circunstâncias, Idiossincrasias e Proposições.......................291

7.1 - Introdução .................................................................................291



20

7.2 - Estado da arte: dados estatísticos sobre a judicialização dos 
Direitos da Seguridade Social...............................................................291

7.3 - Estatísticas sobre os Direitos da saúde ..........................................292

7.4 - Estatísticas da Previdência e Assistência Social ..............................293

7.5 - A Judicialização intensa acerca de benefícios por incapacidade 
temporária e definitiva: multiplicidade de fatores ....................................296

7.6 - Crítica da estatística: os dados que mostram tudo, menos o 
essencial! ..........................................................................................299

7.7 - Possíveis soluções para promoção da desjudicialização .................. 304

7.8 - Diálogo interinstitucional e políticas públicas de desjudicialização .... 309

7.9 - Assistência Judiciária Gratuita e Judicializa ção: sobre a 
possibilidade de definição jurispru dencial de um parâmetro inicial 
objetivo para o seu deferimento no Processo Previdenciário .....................311

7.9.1 - Introdução .........................................................................311

7.9.2 - Riscos intrínsecos à limitação do acesso à AJG pelas vias 
legislativa e judicial .......................................................................312

7.9.3 - Limitação do acesso à justiça pela criação de óbices legais à 
concessão da AJG ........................................................................313

7.9.4 - A jurisprudência pacífica que rechaça a adoção de 
parâmetros objetivos estanques para o (in)deferimento da AJG 
confrontada pela práxis pretoriana ..................................................316

7.9.5 - Reflexões sobre um possível parâmetro específico para o 
processo previdenciário .................................................................319

7.9.6 - Possíveis parâmetros e suas inconsistências ..........................321

7.9.7 - Conclusão ..........................................................................324

7.10 - Por um choque de eficácia no processo admi nistrativo 
previdenciário: o percurso do conflito previdenciário e o modelo 
administrativo de solução como contributos para litigiosidade ..................325

Capítulo VIII – JUDICIALIZAÇÃO INDIVIDUAL VERSUS 
JUDICIALIZAÇÃO COLETIVA: Repensando os Modelos de Tutela 
Jurisdicional da Seguridade Social ........................................................335

8.1 - Introdução .................................................................................335

8.2 - Algumas ponderações prévias que precisam ser feitas ................... 338

8.3 - A retórica da discriminação entre os que judicializam e os que 
não judicializam e a desarticulação das políticas públicas diante da 
judicialização dos Direitos da Seguridade Social .................................... 340



21

8.4 - Judicialização e desfalques orçamentários .....................................342

8.5 - Judicialização sobre questões de fato (probatórias): benefícios por 
incapacidade, indeferimentos e perícias administrativas ..........................349

8.6 - Ações coletivas como mecanismos de prevenção da judicialização 
e isonomização dos Direitos da Seguridade Social ..................................353

8.7 - Decisões e medidas estruturantes como mecanismos de prevenção 
da judicialização ................................................................................356

8.8 - A otimização do microssistema de demandas repetitivas com a 
vinculação do Poder Público aos precedentes firmados ...........................358

Conclusões .......................................................................................361

Referências Bibliográficas ..................................................................367





23

abreviaturaS

ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade
ADC – Ação Declaratória de Constitucionalidade
ADPF – Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
AGU – Advocacia-Geral da União
AJG – Assistência Judiciária Gratuita
BPC – Benefício de Prestação Continuada
CEJ – Centro de Estudos Judiciários
CJF – Conselho da Justiça Federal
CONITEC – Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS
CNJ – Conselho Nacional de Justiça
CPC – Código de Processo Civil
CR – Constituição da República Federativa do Brasil
DPU – Defensoria Pública da União
EAD – Análise Econômica do Direito
EBES – Estado de Bem-Estar Social
EC – Emenda Constitucional
ECI – Estado de Coisas Inconstitucional
EPI – Equipamento de Proteção Individual
EMAGIS – Escola da Magistratura do TRF da 4ª Região
FGV – Fundação Getúlio Vargas
FMI – Fundo Monetário Internacional
IAC – Incidente de Assunção de Competência
IGC – Ius Gentium Conimbrigae
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IPEA – Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada



24

IRDR – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
IVA – Imposto sobre Valor Agregado
LINDB – Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social
NATJUS – Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde
NCPC – Novo Código de Processo Civil
OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
OMS – Organização Mundial da Saúde
OMI – Organização Internacional para as Migrações
PEC – Projeto de Emenda à Constituição
PIA – Pessoas em Idade Ativa
PNAD – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio
PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário
RE – Recurso Extraordinário
RG – Repercussão Geral
REsp – Recurso Especial
RGPS – Regime Geral de Previdência Social
RPPS – Regime Próprio de Previdência Social
STF – Supremo Tribunal Federal
STJ – Superior Tribunal de Justiça
STM – Superior Tribunal Militar
SUS – Sistema Único de Saúde
TCU – Tribunal de Contas da União
TNU – Turma Nacional de Uniformização
TR – Turma Recursal dos Juizados Especiais
TRE – Tribunal Regional Eleitoral
TRF1 – Tribunal Regional Federal da 1ª Região
TRF2 – Tribunal Regional Federal da 2ª Região
TRF3 – Tribunal Regional Federal da 3ª Região
TRF4 – Tribunal Regional Federal da 4ª Região
TRF5 – Tribunal Regional Federal da 5ª Região
TRS – Turma Regional Suplementar
TCE – Tribunal Constitucional Espanhol
TST – Tribunal Superior do Trabalho
TSE – Tribunal Superior Eleitoral
UCP – Universidade Católica do Porto
UE – União Europeia



25

iNtrodução Geral

Em nenhum lugar do mundo, o fenômeno sociopolítico da 
judicialização é tão pungente e tem sido objeto de tantos estudos 
entre juristas, sociólogos e cientistas políticos, como no Brasil. As 
diversas abordagens, quase que invariavelmente, discutem as ori
gens e contributos da judicialização no Brasil, suas características e 
a identificação no âmbito das decisões dos tribunais, notadamente 
do Supremo Tribunal Federal. A crítica da judicialização da política 
é, certamente, o assunto mais corriqueiro, na maioria das vezes, a 
partir de uma suposta violação do princípio político-democrático 
da separação dos Poderes, enquanto limitador da intervenção judi
cial na arena política.1

Do ponto de vista sociológico, está em tempo de reconhecer 
que a judicialização encontra-se, por motivos variados e complexos, 
incorporada ao habitus social de todo o brasileiro. Pessoas físicas e 
jurídicas, associações, sindicatos, partidos políticos, defensoria pú
blica, ministério público e outros mais se encontram autorizados e 
predispostos a litigar, uns contra os outros e, notadamente, contra 
os Poderes Públicos e sobre direitos sociais prestacionais que o Es
tado do Bem-Estar Social, em franco processo de minimização, já 
não tem condições de satisfazer a todos.

A judicialização é o preço que pagamos pelo reconhecimento 
dos direitos subjetivos. O sujeito de um direito é sempre um po
tencial autor de uma ação judicial. Os alicerces do direito moderno 

1 O estudo da judiciarização da política, que se caracteriza pela ampliação do 
raio de ação dos tribunais e dos juízes na arena política (do Legislativo e do 
Executivo), ganhou espaço a partir da obra de referência de TATE, C. Neal; 
VALLINDER, Torbjörn. The global expansion of judicial power. New York: New 
York University Press, 1995.
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foram construídos sobre o processo de subjetivação – a valorização 
do indivíduo na relação jurídica, processo de subjetivação, ou seja, 
a hipersubjetivação, que traz à cena o individuo, a quem o sistema 
jurídico precisa reconhecer e efetivar direitos subjetivos, além de 
sancionar nos ilícitos. Essa absolutização do eu – o indivíduo como 
titular de direitos e centro do sistema, se manifesta por meio da 
positivação de direitos, notadamente os fundamentais. O Estado 
de Direito tornou-se “as montanhas de direito”,e este fenômeno se 
refletiu no aumento dos conflitos de interesses judicializados em 
torno de direitos individuais, coletivos e difusos, direitos das mi
norias, direitos das maiorias, invariavelmente em face do Estado.

A judicialização constitui característica intrínseca dos pa
íses do constitucionalismo e do capitalismo, ambos tardios, com 
extensas pautas recônditas de reconhecimento e concretização de 
direitos fundamentais. No Brasil, este fenômeno é ampliado devido 
às tendências de retração no deferimento destes direitos aos res
pectivos titulares nas vias administrativas originárias, vale dizer: 
pela retração dos demais Poderes constituídos, notadamente o Po
der Executivo. Cada vez mais, decorrência das crises do Estado de 
Bem-Estar Social, exacerbadas pelo ideário neoliberal e pela lógica 
utilitarista que descansa na chamada Análise Econômica do Direi
to – AED, o nível de atendimento das prestações sociais é limitado.

No Brasil, litiga-se freneticamente por direitos sociais sub
jetivos positivos a prestações de fato e normativas. Para que os di
reitos sejam respeitados, para que a Administração interprete ade
quadamente as situações de fato e de direito que respaldam tais 
direitos. Litiga-se também em torno de políticas públicas, quando 
não existem para que sejam criadas e, quando existentes, para que 
sejam melhoradas. Litiga-se por melhores serviços públicos e por 
condições dignas de trabalho e sobrevivência, com base na Consti
tuição ou em lei infraconstitucional.

Uma mirada sistêmica permite ver que existe também um 
consenso no sentido de que a judicialização das relações sociais e 
da política encontra-se assimilada ao papel e às funcionalidades do 
sistema jurídico, cujas estruturas evoluíram para o seu enfrenta
mento.2 E mais, que o sistema judicial desenvolveu, autorreferen

2 O Poder Judiciário brasileiro é composto por 91 tribunais: Supremo Tribunal 
Federal (STF); Superior Tribunal de Justiça (STJ); Superior Tribunal Militar 
(STM); Tribunal Superior do Trabalho (TST); Tribunal Superior Eleitoral (TSE); 
5 Tribunais Regionais Federais (TRFs); 24 Tribunais Regionais do Trabalho 
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cialmente, modelos estruturais voltados a responder a estas legíti
mas expectativas comportamentais sociais, tendo criado, do mesmo 
modo, programas e suplementos, baseados na Constituição como 
acoplamento estrutural entre o sistema jurídico e o sistema político, 
que o permitem “decidir” com base no seu código binário de refe
rência, direito e não direito, estabilizando ditas expectativas.

Com espeque nessas premissas é que pretendo discutir na 
presente monografia os impactos da judicialização no plano da con
cretização dos direitos fundamentais da Seguridade Social, abdi
cando de uma análise mais acurada e profunda acerca de outros 
temas correlatos, como, por exemplo, a intrigante investigação so
bre os modelos formais explicativos das posições judiciais sobre a 
judicialização da política e os modelos hermenêuticos e de decisão 
que o Poder Judiciário brasileiro tem empregado para responder à 
judicialização. Mesmo os limites da judicialização, tema que muito 
pouco tem a ver com a judicialização dos direitos da Seguridade 
Social, pretendo enfrentar de forma bastante sucinta.

É importante, como premissa epistemológica da pesquisa, 
deixar previamente assinalado que a justiciabilidade dos direitos 
fundamentais sociais que não são objeto de regulamentação pelas 
instâncias políticas, ou seja, a judicialização da política, que se pode 
chamar de “intervenção direta de primeiro nível do judiciário em 
políticas públicas”,3 conquanto seja tema de extremada relevância, 
estatisticamente não constitui o grosso da judicialização dos di
reitos da Seguridade Social. Portanto, este nível de judicialização 
merecerá um estudo mais superficial, generalista e voltado apenas 
para mostrar suas possibilidades como contributo do neoconstitu
cionalismo para a efetivação dos direitos humanos fundamentais. 
É neste nível de judicialização que o debate acerca da atuação do 
Poder Judiciário na arena política encontra o seu ponto de estofo. 
Até que ponto um órgão jurisdicional estaria legitimado a deter
minar ao legislativo ou ao executivo a realização prática de um di
reito fundamental, sem considerar a eventual índole programática 
da norma constitucional ou mesmo a necessidade de providências 
integrativas de amplo espectro na via legislativa ou executiva, que 

(TRTs); 27 Tribunais Regionais Eleitorais (TREs); 3 Tribunais de Justiça Militar 
Estaduais (TJMs); e 27 Tribunais de Justiça no âmbito da Justiça Estadual (TJs).

3 Refiro-me às políticas públicas, topicamente, enquanto mecanismo por 
excelência de ação estatal com vistas à realização prática dos direitos da 
Seguridade Social.
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vão desde a formulação de políticas públicas adequadas até a sua 
cabal execução.4

O objeto primaz do estudo será a judicialização de segundo 
nível das políticas públicas, que diz respeito às pretensões judiciali
zadas de direitos subjetivos a prestações estatais de fato no âmbito 
da Seguridade Social, a partir de preceitos normativos preexisten
tes, ora discutindo na via judicial questões de fato, ora discutindo 
questões de interpretação do direito, revela uma incidência intensa, 
desafiando um estudo mais acurado sobre as suas causas, possi
bilidades e possíveis remédios para a redução a níveis aceitáveis e 
suportáveis pela Administração da Justiça brasileira.

Em um sentido amplo, o Poder Judiciário faz política quando 
se proclama como o poder de defesa dos direitos reconhecidos dos 
cidadãos contra as ações das instituições político-representativas 
e não quando se assume como o poder de revelação dos valores 
fundamentais da comunidade, espaço reservado às instâncias de
mocráticas. A compreensão da expressão “fazer política” não se 
resume à interferência direta dos juízes em políticas públicas, à 
judicialização de primeiro nível, abrangendo também, embora de 
forma indireta e reflexiva, podemos assim dizer, a judicialização de 
segundo nível, essa que massivamente se coloca como desafio diu
turno dos membros do Judiciário para solver conflitos sobre ques
tões de fato e de interpretação das normas preexistentes de direitos 
da Seguridade Social.

O pano de fundo do debate acerca da judicialização dos direi
tos da Seguridade Social é o estágio atual do Estado do Bem-Estar 
Social, a sua crise multifacetada que se alastra mais acentuadamente 
no Brasil desde a última década do século passado, e que apresentou 
contornos dramáticos nestes primeiros vinte anos do novo milênio.

O Brasil, segundo sua Constituição, está organizado sob a 
forma de Estado Democrático de Direito (art. 1º), e tem como funda
mentos a cidadania, a dignidade humana e os valores sociais do tra
balho e da livre iniciativa (incisos II a IV). A característica seminal 
deste modelo, no que interessa o presente estudo, é a prestação de 
serviços sociais pelo Estado de maneira integrada com o mercado, 

4 Ver, sobre o tema, SAVARIS, José Antonio. Judicialização de políticas públicas 
e o ajustamento das normas processuais civis às demandas individuais 
de seguridade social. In: Journal of Institutional Studies – Revista Estudos 
Institucionais, vol. 5, n. 3. p. 1168-1184, set./dez. 2019.



A JUDICIALIZAÇÃO DOS DIREITOS DA SEGURIDADE SOCIAL

29

buscando atender a dois objetivos, o pleno emprego e a redistribui
ção de rendas como mecanismos de proteção social.

Os direitos da Seguridade Social, em sua conformação bási
ca, são direitos sociais fundamentais estribados materialmente na 
dignidade da pessoa humana, na solidariedade, na cidadania e nos 
valores sociais do trabalho (Constituição, art. 1°, II, III e IV). Visam 
a dar cumprimento, no caso brasileiro, aos objetivos da Repúbli
ca de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a partir 
da erradicação da pobreza e da redução das desigualdades sociais 
(Constituição, art. 3°, I e III).

Um dos traços fundamentais do Estado Social Democrático 
de Direito brasileiro é a adoção do modelo de Política Social Re
distributiva, cuja base é a distribuição de bens e serviços sociais 
extramercado, garantindo aos cidadãos proteção universal contra 
os riscos sociais. Esta proteção, no que aqui importa, se expressa 
pela concretização dos Direitos Fundamentais da Seguridade So
cial, que ostentam um caráter democrático e vivencial, na medida 
em que garantem direitos outros como os de liberdade e igualdade, 
pressupostos para a existência e o desenvolvimento de pessoas que, 
no exercício de suas liberdades individuais, coletivas, sociais, polí
ticas, econômicas e culturais, permitem que o processo democrático 
permaneça ativo.

O Sistema de Seguridade Social brasileiro está baseado na 
tríade: saúde, previdência e assistência sociais (art. 194 da Consti
tuição). A Previdência (seguro social) prestada mediante contribui
ções, com o objetivo de assegurar aos trabalhadores renda diante 
dos riscos sociais decorrentes da ausência do trabalho. A Saúde, di
reito universal prestado gratuitamente pelo Sistema Único de Saú
de - SUS. E a Assistência Social, cujas prestações não contributivas 
mais importantes são o programa Bolsa Família, o benefício por 
idade concedido ao trabalhador rural independente de contribuição 
e o Benefício Assistencial de Prestação Continuada - BPC.

Sucede que o Estado do Bem-Estar Social, assim como as suas 
instituições, desde o advento da hegemonia do mercado, encontra
-se existencialmente ameaçado. Sim, crises de todas as ordens, fic
tícias ou reais, suscitam dúvidas quanto à sua sobrevivência e fu
turo. Com o avanço do ideário ultraliberal, forjando argumentos e 
minando a democracia que o sustentava, em vários quadrantes do 
mundo ocidental, assiste-se ao desmonte do Estado do Bem-Estar 
Social. A questão é: países emergentes e periféricos, caracterizados 
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pelo capitalismo tardio, como o Brasil, estão preparados para dar 
vida digna, controlar a pobreza e a desigualdade, mantendo um 
razoável nível de desenvolvimento econômico, sem um Estado de 
Bem-Estar Social forte?

No caso brasileiro, depois do esboroamento dos movimentos 
da social-democracia e da vitória irrefutável das forças de direita, 
que ocupam o poder no momento, os direitos fundamentais sociais 
da Seguridade Social passaram a sofrer o ataque do Legislativo, a 
partir de iniciativas reformistas que investem contra os conteúdos 
constitucionais ainda em fase de concretização, sob o falacioso ar
gumento de agravamento da crise orçamentária. Ao mesmo tempo, 
o Executivo boicota os direitos ainda consagrados nos textos legais, 
utilizandose de orientações institucionais administrativas que re
tardam, restringem e limitam ao extremo as concessões prestacio
nais no âmbito da Seguridade Social.5

O próprio Poder Judiciário incorporou a ideologia ultralibe
ral e se inclina para um endurecimento jurisprudencial. Basta ver 
as tendências jurisprudenciais hoje sufragadas principalmente pe
los Tribunais Superiores, invariavelmente inspiradas pela Análise 
Econômica do Direito e sua máxima utilitarista, a partir da lógica 
atuarial do sistema econômico (pagamento e não pagamento) e não 
pela lógica do sistema jurídico (direito e não direito), em autênticas 
corrupções sistêmicas que limitam os direitos da Seguridade So
cial, hoje tidos como obstáculos ao crescimento econômico e incen
tivadores do paternalismo e da ociosidade.

É neste ponto que ingressa no jogo a questão da judiciali
zação da Seguridade Social. O recurso ao Judiciário passa a ser a 
última resistência ao solapamento dos direitos fundamentais da 
Seguridade Social que haviam sido reconhecidos em textos legais 
de natureza constitucional e infraconstitucional no decorrer do úl

5 Bem lembra a professora Catarina Santos Botelho, que, do ponto de vista 
político, “o importante a reter é que o conceito de Estado social não deve ser refém 
de nenhuma concepção ideológica ou política. No essencial, o Estado social 
surge como resultado da verificação de que o Estado tem responsabilidades ao 
nível da garantia de um mínimo de bem-estar, a partir do momento em que 
intervém na sociedade. A este respeito, refira-se que é da própria existência e 
legitimação do Estado que se retira esse dever de promoção do bem-estar dos 
seus cidadãos”. (BOTELHO, Catarina Santos. Os direitos sociais num contexto 
de austeridade: um elogio fúnebre ao princípio da proibição do retrocesso 
social? In: Revista da Ordem dos Advogados, vol. I/II. p. 259-294, 2015. p. 265).
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timo quartel do século XX, tem sido o Poder Judiciário, a face mais 
aparente e sensível do Welfare State nos países subdesenvolvidos.

Vai-se discutir nesta monografia justamente o papel do Poder 
Judiciário diante das tendências de limitação do nível de proteção 
social a cargo do Estado de Bem-Estar Social, seja porque a retração 
alcança e frustra expectativas sociais concretas e legítimas, impe
dindo a normatização (criação de novos direitos), seja porque há 
ainda uma gama de direitos sociais normatizados ainda não con
cretizados e ameaçados em sua positivação ou alcance, ou ainda 
porque há uma tendência de retração administrativa que impede 
o reconhecimento dos direitos, sobretudo no nível hermenêutico.

Embora sejam relevantes as abordagens críticas das conse
quências até certo ponto negativas do Estado do Bem-Estar Social, 
desde Tocqueville, passando por Luhmann, Habermas e Garapon, 
autores procedimentalistas, notadamente acerca da negativa do ex
cesso de intervenção pública, da influência limitadora das liberda
des públicas, da juridificação do mundo da vida e das relações so
ciais e da tendência de paternalismo e infantilização dos cidadãos, 
com reflexos diretos na obsolescência das instâncias sociais natu
rais e na exacerbação da judicialização dos Direitos Sociais, este não 
será o enfoque deste ensaio, que parte da existência consolidada do 
Welfare State, sobretudo diante do desinteresse das forças capita
listas de assumir satisfatoriamente suas atribuições, ou, ao menos, 
compensar a sua ausência. Não há como voltar atrás. Mal ou bem, o 
Welfare State é uma realidade!

A pesquisa, focando a realidade brasileira, em última aná
lise, está centrada no desiderato de superação das tendências de 
demonização da judicialização da seguridade social, ao menos en
quanto não resolvermos dois graves indutores de recorribilidade ao 
Poder Judiciário: (1) os retrocessos sociais no plano jurídico, é dizer, 
a supressão e a limitação de direitos legal e constitucionalmente re
conhecidos por meio da ávida atuação do Congresso Nacional ao 
levar ao chancelar açodadamente sucessivas “Reformas Previden
ciárias” que, ao invés de corrigirem distorções e privilégios, culmi
nam sempre por atingir direitos de trabalhadores de menor renda, 
como é o caso da Emenda Constitucional 103/2019; (2) a retração e 
a tendenciosidade das instâncias administrativas, que não atendem 
adequada e suficientemente as demandas sociais diante dos riscos 
existenciais sempre crescentes, que se substanciam em direitos sub
jetivos fundados em princípios e regras constitucionais.
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Intenta-se mostrar que, com mais intensidade nos países po
bres e em desenvolvimento do capitalismo tardio, com elevados 
índices de pobreza, desigualdades e recessão econômica, como é 
o caso do Brasil, o Estado do Bem-Estar Social ainda persiste ne
cessário, como condição de possibilidade da concretização, talvez 
agora muito mais manutenção, dos direitos fundamentais da Se
guridade Social.

Corolário desta premissa, exsurge a hipótese sustentada no 
sentido de que a redução do nível dos direitos da Seguridade Social, 
pode ser compensada pelo Poder Judiciário, que intrinsecamente 
incorpora um compromisso de garantia, reconhecimento e concre
tização dos direitos humanos fundamentais sociais, sob pena de 
termos retrocessos sociais que podem levar a maioria da população 
brasileira à extrema pobreza, com prejuízos para o próprio sistema 
econômico e as condições de vida em sociedade no país.

Sendo certo que tais direitos, ameaçados de extinção, consti
tuem a base de sustentação da democracia e dos níveis de cidadania, 
este texto pretende evidenciar que a judicialização, prescindindo de 
qualquer ativismo, embora apresente efeitos colaterais indesejados 
do ponto de vista social, político e econômico, ao longo das últi
mas décadas e justamente neste período em que a falácia neoliberal 
tornou-se consenso no mundo, têm cumprido importante papel no 
sentido da concretização, no plano sensível da realidade social, dos 
direitos da Seguridade Social. É, podemos assim dizer, ainda um 
mal necessário.

Alvitrase demonstrar que a exacerbação das desigualdades 
materiais, um dos efeitos que se atribui à judicialização, principal
mente pelos críticos que não observam a existência de pelo menos 
dois tipos de judicialização, pode ser controlada por mecanismos 
e técnicas de otimização e ampliação da eficácia intersubjetiva das 
tutelas jurisdicionais.

A pesquisa, implicado revisão literária, será do tipo descritivo, 
envolvendo, contudo, dimensões exploratórias – na medida em que 
representa uma primeira aproximação, em nível científico, com o 
objeto, na perspectiva exposta – e explicativa, já que se propõe a ana
lisar os dados das pesquisas hoje existentes (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE, Tribunal de Contas da União - TCU, 
Conselho Nacional de Justiça – CNJ e Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS, sobre a judicialização dos direitos sociais. As meto
dologias indutivas e dedutivas se entrecruzam no texto, a partir da 
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recursividade às sínteses dogmáticas dos tratadistas e as exposi
ções dedutivas de conotações mais filosóficas. Para a realização da 
pesquisa, adota-se o método de abordagem hipotético-dedutivo, e o 
método de procedimento bibliográfico.

Não há compromisso com alguma matriz teórica específica. 
Procurei condensar as importantes contribuições da sociologia po
lítica e da teoria crítica, sem perder o contato com a ciência jurídica. 
No estudo do Welfare State, o critério normativo, notadamente, a 
positivação dos direitos sociais no texto constitucional, representa, 
certamente, um critério referencial muito importante, sobretudo ex
pressa a estabilização e a generalização das expectativas cognitivas 
e normativas da sociedade em um determinado momento histórico 
e, sobretudo, porque irá nortear as decisões legislativas, executivas 
e judiciais no plano hermenêutico. Para responder à pergunta ca
pital acerca da legitimidade dos Juízes para o judicial review, bem 
lembrou o professor Canotilho, será preciso “afivelar a máscara 
de jurista constitucional e captar nas estruturas normativas e na 
aplicação-concretização regras e princípios jurídico-constitucionais 
a interdependência e independência dos poderes do estado”.6

Acredito que há no texto um sentido muito próximo da eco-
logical approach, que coloca a intervenção da Justiça como protago
nista e mesmo cúmplice do reconhecimento e da concretização dos 
valores e interesses dos grupos e indivíduos que, perante ele, rei
vindicam direitos e posições prestacionais sociais negados ou blo
queados pelas instâncias políticas, em princípio, representativas.

No primeiro capítulo, procuro situar a temática da judiciali
zação das relações sociais e da política dentro do macrocontexto da 
pós-modernidade, em que as instituições desempenham hoje suas 
diferenças funcionais. A este propósito, discuto as transformações 
ocorridas na Sociedade, no Estado, no Direito e na Justiça.

No segundo capítulo, abordo o tema que nominei “utopias, 
paradoxos e possibilidades do Welfare State do Século XXI”. As 
aproximações jurídicas, políticas, sociais e econômicas acerca do 
tema, almejam demonstrar que o Estado do Bem-Estar Social, so
bretudo nos países do capitalismo tardio, tem seu lugar garantido, 
embora se possam discutir os níveis de participação da sociedade 

6 CANOTILHO, J. J. Gomes. Um Olhar Jurídico-Constitucional sobre a 
Judicialização da Política. In: Revista de Direito Administrativo da FGV, n. 245, 
p. 87-95, 2007. p. 89-90.
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civil, da família e do próprio capitalismo no desenho das estruturas 
dos sistemas de Seguridade Social.

No terceiro capítulo, enfrento o complexo tema das chama
das crises do Estado do Bem-Estar Social e as tendências de redução 
do nível de reconhecimento e concretização dos direitos da Seguri
dade Social. Dedico especial atenção para as crises política, finan
ceira ou fiscal, ideológica, filosófica, estrutural e demográfica, ten
tando mostrar que tais crises, que não abalam a essência do Estado 
Social e sim seus limites, estão radicadas muito mais no progressivo 
domínio da ideologia do mercado. A utopia não morreu!

No quarto capítulo, disserto sobre a ontologia da juridifi
cação das relações sociais e da judicialização dos Direitos Sociais, 
discutindo o papel e o contributo do Estado de Bem-Estar Social 
como fator impulsor da judicialização. Procurarei demonstrar que, 
apesar das externalidades negativas, não se encontram substitutos 
a altura do Estado de Bem-Estar Social para a cobertura dos ris
cos sociais cada vez mais intensificados. Dedico especial atenção 
para a tarefa de desmistificar o fenômeno da judicialização no Bra
sil, mostrando que o Poder Judiciário, no grosso da sua atuação no 
campo dos direitos da Seguridade Social, não interfere, ao menos 
diretamente, em políticas públicas. É ínfima a atuação judicial que 
se pode chamar de intervenção no primeiro nível das políticas pú
blicas, em contraposição a uma esmagadora maioria de conflitos 
judicializados que dizem respeito à intervenção no segundo nível 
das políticas públicas, ou seja, conflitos que dizem respeito a direi
tos reconhecidos no plano legislativo, com titulares e condições de 
elegibilidade definidas. Cuida-se de ilegalidades pela via interpre
tativa de fato e de direito. Portanto, longe de representar violação à 
separação dos Poderes, caracteriza a atuação do Poder Judiciário em 
resposta à judicialização, pura e simplesmente respeito ao princípio 
constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional.

No capítulo quinto, analiso os impactos da crise econômica 
no acesso aos direitos da Seguridade Social e as repercussões no 
âmbito da judicialização e das decisões judiciais. Os cenários con
textuais socioeconômicos são confrontados em duas perspectivas: 
a das reformas legislativas e suas influências na demanda e a do 
acesso mais restrito e seletivo aos benefícios da Seguridade Social. 
A repercussão do desemprego e da informalidade, agravando um 
quadro crônico de desigualdades econômicas, sociais e culturais, 
enquanto fatores ou variáveis inolvidáveis na hermenêutica judicial 
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dos direitos da Seguridade Social apenas referida neste capítulo, 
será aprofundada no seguinte.

No capítulo sexto, que considero fundamental à compreensão 
da mensagem desta monografia, considerando que a judicialização 
em si não será suficiente, se não houver uma revolução humaniza
dora na maneira que os juízes decidem os conflitos judicializados, 
me debruço sobre os temas justiça social, hermenêutica e teoria da 
decisão dos conflitos sobre direitos da Seguridade Social. Toman
do como base motivos determinantes um precedente vinculante 
do Superior Tribunal de Justiça (TEMA 692, STJ, REsp. 1352721/
SP), procuro demonstrar que o processo previdenciário é sui generis, 
portanto, deve receber o influxo de institutos e princípios típicos 
que lhe conferem relativa autonomia em relação aos demais pro
cessos. Ilustro como farta jurisprudência as inúmeras tendências 
de reconhecimento desta autonomia, sobretudo no que concerne à 
aplicação dos princípios constitucionais de proteção social e à defe
sa dos fundamentos, tanto de uma hermenêutica como de uma teo
ria da decisão, próprios e adrede construídos jurisprudencialmente 
para a solução adequada dos conflitos previdenciários.

No sétimo capítulo, encaminho aproximações acerca da ju
dicialização dos Direitos da Seguridade social (saúde, previdência 
e assistência social), seus contributos, as estatísticas, as circunstân
cias, as idiossincrasias. A partir do reconhecimento do direito cons
titucional fundamental à tutela administrativa igualitária, propo
nho a otimização e revitalização da concretização dos direitos pelas 
vias políticas e administrativas, como fatores que podem reduzir 
drasticamente a judicialização em torno dos direitos fundamentais 
da Seguridade Social.

No capítulo derradeiro (oitavo), procuro desmistificar alguns 
tabus e críticas em torno do debate judicialização individual versus 
judicialização coletiva. De toda sorte, sugiro um redesenho para 
os modelos de tutela jurisdicional da Seguridade Social, sobretudo 
para mitigarmos as externalidades negativas da judicialização in
dividual. Proponho o incremento de novas metodologias e modelos 
de tutela jurisdicional, com destaque para o necessário incentivo 
as tutelas coletivas. Finalmente, como mecanismo de fechamento 
do sistema de precedentes judiciais hoje instituído no Brasil pelo 
novo Código de Processo Civil de 2015, destaco a necessária vincu
lação da Administração aos precedentes judiciais firmados dentro 
do microssistema processual de solução de demandas repetitivas, 



36

PAULO AFONSO BRUM VAZ

como condição de possibilidade para se assegurar mais isonomia 
na distribuição dos conteúdos materiais dos direitos fundamentais 
sociais reconhecidos judicialmente, prevenindo a judicialização 
atomizada e o consequente reconhecimento fragmentado dos direi
tos da Seguridade Social.
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caPítulo i

NOVAS FACES DA SOCIEDADE PÓS-
MODERNA: Metamorfoses do Estado, 

da Política, do Direito e da Justiça

1.1 - InTRODUÇÃO

Este capítulo é ainda de cunho introdutório. Trata-se de um 
esforço epistemológico no sentido de situar a temática da judiciali
zação das relações sociais e da política dentro do macrocontexto da 
pós-modernidade, em que as instituições desempenham hoje suas 
diferenças funcionais.

Não se pretende aqui discutir se os paradigmas da moder
nidade estão ou não superados, exauridos ou se vêm sendo apenas 
reescritos. Optou-se por ficar em uma zona de quase consenso que 
observa suceder uma autêntica transição interparadigmática, carac
terizada pela evolução e pela ideia de complementação, ao invés de 
superação e superposição.

Esta espécie de intersecção a que corresponde o trânsito re
flexivo para a pós-modernidade é aceita no pensamento filosófico 
justamente em razão da superveniência do fenômeno que Lyotard 
nominou de crise dos metarrelatos, caracterizado pela esterilidade ao 
tentar analisar as transformações contemporâneas sob um viés uni
versalista e abstrato, diante do discurso filosófico de legitimação. 
Constituindo um processo que não está presente apenas na esfera 
do saber, mas também no campo da cultura, do político, do social, 
do econômico e do jurídico, o projeto de unidade das narrativas, 
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típico da modernidade, não consegue mais cumprir essa função na 
sua base de sustentação.7

O desafio jusfilosófico da contemporaneidade, assumida a 
necessidade de ressignificações e não de se reconhecer a “morte” 
das instituições modernas, principalmente do Estado, do Direito e 
da Justiça – ainda insubstituíveis no contexto das relações sociais 
– é compreender os novos contornos de suas funcionalidades, seus 
novos papéis e seus modos reescritos de atuar na sociedade poli
contexturada e pluralista.

1.2 - MODERnIDADE E póS-MODERnIDADE: ApORTES 
EpISTEMOLóGICOS

A evolução histórica da humanidade é marcada por ciclos. 
Há, por assim dizer, uma espécie de espiral de fases que vão se 
sucedendo no tempo, e que, de uma forma mais ou menos regular, 
representam rupturas (cortes), ascensão, auge e declínio. Hodierna
mente, observa-se o lento processo de releitura dos paradigmas da 
era moderna, que corresponde ao início da ascensão de outra fase 
histórica: a pós-modernidade ou hipermodernidade.

As fases não são estanques, nem necessariamente superpos
tas. O processo de mudança se desenvolve de forma não abrupta, 
mas complementar e imbricada. Há uma tendência de progressão, 
de dimensão histórica que aproveita o passo atrás para ensaiar o 
passo à frente. Não se dá ao modo idealista dialético hegeliano da 
historicidade em que cada etapa constitui a negação da anterior em 
uma escala sempre superior e mais perfeita, mas como transição. 
Vive-se um momento histórico que Santos nominou de transição pa-
radigmática: “ao contrário do que ocorre com a morte dos indivídu
os, a morte de um dado paradigma traz dentro de si o paradigma 
que lhe há de suceder”.8

7 LYOTARD, Jean-François. O pós-moderno. 3. ed., Rio de Janeiro: José Olympio, 
1988.

 LYOTARD, Jean-François. A condição pós-moderna. Tradução de Ricardo C. 
Barbosa. 6. ed., Rio de Janeiro: José Olympio, 2000.

8 SANTOS, Boaventura de Sousa. Crítica de La Razón Indolente: contra el 
desperdicio de la experiencia. Vol. I – Para un nuevo sentido común: la ciencia, 
el derecho y la política en la transición paradigmática. Billbao: Desclée de 
Bronwe, 2000. p. 15-16.
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A ruptura, pois, nunca é definitiva e completa, mas sempre 
integrativa. A humanidade vai aprendendo com o contexto históri
co e se adaptando. Os elementos, as estruturas e os valores dos siste
mas sociais vão mudando e, de crise em crise, avançam rumo a um 
futuro incerto, utópico e reflexivo, um verdadeiro holograma em 
que a história apenas nos oferece algumas pistas. O que caracteri
za, pois, o processo complexo de rupturas de paradigmas, também 
chamado de “crise”, são as insuficiências dos postulados de deter
minada racionalidade para oferecer respostas satisfatórias às pro
blemáticas humanas intra e intergeracionais. Em outras palavras, 
nos sentidos sociológico e jurídico, são as limitações encontradas na 
busca de soluções satisfatórias para a complexidade contingente da 
realidade social com vistas à preparação para o futuro.

A transição paradigmática é invariavelmente caudatária dos 
dilemas e desafios científicos, políticos, econômicos, sociais, cultu
rais e jurídicos da sociedade, é dizer, à emergência de novos interes
ses, ideias e conhecimentos. O projeto da humanidade é, ou deveria 
ser, conferir mais qualidade à vida humana aos homens, embora o 
antropocentrismo esteja inclinado para a revisão da sua hegemonia.

Tudo tende a mudar: a sociedade, a política, o conhecimento, 
as ciências naturais e sociais. Por conseguinte, as instituições es
tão mudando, o Estado está mudando, o Direito e a Justiça estão 
mudando. Conhece-se, ainda que superficialmente, os contextos e 
os principais atores dessas mudanças, mas não se sabe aonde com 
elas chegaremos: que utopias e paradoxos a nova era, que começou 
a mostrar seus contornos e características na segunda metade do 
século XX, reserva para uma suposta pós-modernidade?

Ocorre que a mudança está no germe da humanidade. As 
transformações deixaram de ser exceções. Os paradigmas consti
tutivos da modernidade passaram a ser contrastados no processo 
gradual de transformações. Uns tendem à superação, outros se 
mantém hígidos, e há aqueles que, superados temporariamente, são 
revisitados e reescritos. Assim, o “neo” resulta ser também um fe
nômeno moderno recorrente.

A secularização definiu para a humanidade valores funda
mentais determinantes das transformações que se sucederam à 
superação dos paradigmas sociais e epistemológicos da sociedade 
medieval. Esses novos paradigmas representaram os alicerces na 
edificação da nova sociedade, suas bases sociais e de conhecimento. 
A característica mais intensa da era moderna é (ou foi), a estatali
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dade e o culto ao Direito. Seja como instituições políticas, seja como 
instrumentos de poder, seja como mecanismos de pacificação social 
ou estabilização de expectativas normativas, o projeto moderno de 
sociedade política, econômica e socialmente organizada edificou-se 
a partir e por influxo das ideias de Estado e de Direito. Os funda
mentos estruturantes da modernidade são o Estado e o Direito.

A transformação para a sociedade industrial e a consequente 
fragmentação social em uma pluralidade de classes sociais, aliada 
à incapacidade desta para resolver, com suas próprias organização 
e estrutura, os graves problemas emergentes, a partir da segunda 
metade do século XIX, desencadearam a inevitável ampliação e 
abrangência quase ilimitada das responsabilidades do Estado, fenô
meno que atravessou o século XX e que se estende, mais ou menos 
imune às crises, até os dias atuais. Experimenta-se o inevitável pro
cesso transformativo que C. Smith havia chamado de “conversão da 
sociedade em Estado”, em que “el Estado resultante de la autoorga
nización de la sociedad no puede ya separarse realmente de ella y 
abarca todo lo social, es decir, todo aquello que guarda relación con 
la convivencia humana”.9

Mesmo nos países do capitalismo avançado, que, em tese, 
poderiam prescindir da presença e da intervenção do Estado em 
diversos segmentos, notadamente na economia, o que se verifica 
no mundo, e com maior intensidade nos países pobres da periferia, 
é uma incondicional crença na pluripotencialidade do Estado, na 
estatolatria hobbesiana, em que “no existe ya sector alguno frente al 
cual pueda observar el Estado una neutralidad incondicional en el 
sentido de la no intervención”.10

Vivencia-se na contemporaneidade uma autêntica socieda
de de transformações e de incertezas: “a única certeza são as mu
danças”. Não há sequer consenso sobre o próprio exaurimento da 
modernidade. Seus paradigmas estariam superados? Teria ela esgo
tado seus postulados? Alguns de seus fundamentos seminais tais 
como a racionalidade, a busca da ordem, o combate ao caos, o indi
vidualismo, o fracionamento, o economicismo (capitalismo), o cien
tificismo, a especialização, o culto aos direitos humanos, o republi
canismo, o utilitarismo, o relativismo, para ficar apenas nos mais 
importantes, conquanto tensionados e adaptados à nova realidade 

9 SCHMITT, C. La defensa de la Constitución. Madrid: Ed. Tecnos, 1983. p. 135-136.
10 Idem. Ibidem, p. 135-136.
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econômica, política, social, cultural e jurídica, parecem manter-se 
essencialmente ativos nesta fase da modernidade, controversa, con
tingente e prenhe de incertezas.

Bauman mostrou que, como forma de vida, a modernidade 
torna-se possível assumindo uma tarefa impossível, estabelecida 
pelo foci imaginarii da verdade absoluta, da arte pura, da humani
dade como tal, da certeza e da ordem, da harmonia e do fim da his
tória. Na verdade, o projeto moderno de pôr fim às ambiguidades e 
implantar a ordem artificial a partir da “razão” é impossível de se 
consumar.

Não há consenso sobre as denominações atribuídas a al
gumas características da contemporaneidade: pós-modernidade, 
hipermodernidade, modernidade tardia, modernidade reflexiva, 
nova fase da modernidade, modernidade líquida, modernidade da 
modernidade, segunda modernidade, alta modernidade, moderni
dade desorganizada e outras tantas, todas com razões relevantes. 
Mas são apenas simbologias, denominações. O que interessa é a es
sência, o conteúdo, e este é demasiado complexo e indeterminado 
para se homiziar na semântica de signos com sentido tão aberto.

O termo pós-modernismo, embora fosse utilizado por escri
tores dos anos 50 e 60, consagrou-se na metade dos anos 70 para 
designar um fenômeno social e cultural heterogêneo que afetou 
todas as áreas do conhecimento científico, cada uma de per si, com 
diagnósticos próprios, tentando demonstrar a existência do pós
-modernismo. Jean-François Lyotard, em 1979, escreveu La condition 
postmoderne, considerada a obra fundamental da cultura pós-mo
derna, sobretudo porque os diagnósticos disciplinares receberam 
uma confirmação interdisciplinar e pareceu não haver mais espaço 
para duvidar que o pós-modernismo e a pós-modernidade teriam 
vindo para ficar.

Simplificando ao extremo, se considera pós-moderna a in
credulidade em relação aos metarrelatos. Ao desuso do dispositivo 
metanarrativo de legitimação corresponde, sobretudo, à crise da fi
losofia metafísica e do conhecimento que dela dependia. A função 
narrativa perde seus atores: os grandes heróis, os grandes perigos, 
os grandes périplos e o grande objetivo. Ela se espraia em nuvens de 
elementos de linguagem narrativos, mas também denotativos, pres
critivos, descritivos etc., cada um veiculando validades pragmáticas 
sui generis. Cada ser social convive em muitas destas encruzilhadas. 
Não se articulam combinações de linguagem necessariamente es
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táveis e lineares, e as características dessas formações assimétricas 
não são necessariamente comunicáveis entre si.11

Foi fundamental, no movimento chamado viragem linguísti-
ca (Linguistic Turn), o pensamento de Wittgenstein, crítico da filo
sofia da subjetividade (filosofia da consciência), tanto quanto fora 
Heidegger. Para ele, não existe um mundo em si que não dependa 
da linguagem: as coisas e as entidades se manifestam em seu ser 
precisamente pela linguagem. O “primeiro” Wittgenstein pensou 
a linguagem como uma forma perceptível do pensamento unida 
à realidade por uma estrutura lógica comum. Em seu Tratado Ló-
gico-filosófico, de 1921, insistia o filósofo vienense em afirmar que 
o significado das expressões linguísticas tem de ser determinado 
pela natureza do mundo, senão estaria o sentido fatalmente com
prometido com a vagueza e a incerteza. Para ele, a estrutura lógica 
das sentenças tinha que refletir exatamente a estrutura essencial do 
mundo (teoria da imagem).

Mais tarde, o “segundo” Wittgenstein, nas Investigações Filo-
sóficas, de 1953, reconheceu que os objetos servem de elucidação do 
significado, defendendo que a linguagem tem múltiplas funções: as 
palavras são como instrumentos e ferramentas que empregamos em 
muitas finalidades e contextos diferentes (jogos de linguagem). O sig
nificado não pode estar separado das atividades e do comportamen
to dos usuários da linguagem, é dizer, levando em conta o uso a par
tir de várias formas de vida e de vários contextos de comunicação.12

A linguistic turn produziu uma mudança de paradigmas na 
filosofia contemporânea no sentido de que a linguagem passou de 
objeto de reflexão para a esfera dos fundamentos de todo o pensar: 
“sem linguagem não há mundo, enquanto mundo”.13 Os jogos de 
linguagem de Wittgenstein terão uma influência fundamental na 

11 LYOTARD, Jean-François. O pós-moderno, 3. ed. Rio de Janeiro, José Olympio, 1988.
12 Consultar WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigaciones filosóficas. Tradução de 

Alfonso Gárcia y Ulises Moulines. Barcelona: Altaya, 1999; e WITTGENSTEIN, 
Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. Tradução de Luiz Henrique Lopes. 3. ed., 
São Paulo: EDUSP, 2001.

13 Lenio Streck sintetiza esta transformação: “A linguagem, então, é totalidade; 
é a abertura para o mundo; é, enfim, condição de possibilidade. Melhor 
dizendo, a linguagem, mais do que condição de possibilidade, é constituinte 
e constituidora do saber, e, portanto, do nosso modo-de-ser-no-mundo, que 
implica as condições de possibilidade que temos para compreender e agir”. 
(STRECK, Lenio L. Verdade e consenso: Constituição, hermenêutica e teorias 
discursivas. 4. ed., São Paulo: Saraiva, 2011. p. 254).



A JUDICIALIZAÇÃO DOS DIREITOS DA SEGURIDADE SOCIAL

43

maneira como se procurou justificar o nascimento e a emergência 
da condição pós-moderna. A multiplicidade dos usos que fazemos 
das palavras elimina a possibilidade de uma essência definidora da 
linguagem enquanto tal.

Na condição pós-moderna de Lyotard as formas diferenciadas 
de vida, os saberes e as ações são compreendidos como jogos de 
linguagem cuja consistência constitui a própria sociedade. A uni
formidade perde espaço para o plural e o concorrencial.14

Os jogos de linguagem são incomensuráveis entre si, estando 
aberta sempre a possibilidade da descoberta de novos movimentos. 
As estruturas idiossincráticas das regras de cada jogo de linguagem 
não se deixam justificar nem por princípios racionais, nem por valo
res abstratos, mas apenas derivam da práxis das formas de vida reais.

A tese de Wittgenstein de que a linguagem unicamente suge
re linguagens é reforçada em Lyotard: somente são factíveis a com
preensão e o consenso dentro dos jogos de linguagem, nunca além 
desses, dada a impossibilidade de se pensar uma metalinguagem 
que agregue todos os jogos de linguagem, nem mesmo por parte de 
um narrador que os domine completamente. Pluralidade, hetero
geneidade e posições conflitantes são dimensões determinantes da 
pós-modernidade: os discursos são tão hermeticamente fechados 
que negam um ao outro o direito de serem ouvidos, e só praticam a 
violência, a ofensa e a injustiça reciprocamente, diz Lyotard.15

Lipovetsky fala de uma hipermodernidade, que corresponde 
a uma nova face da modernidade, cujos princípios fundamentais, 
a razão humana e o individualismo, embora se mantenham, preci
sam ser reescritos.

O que define a hipermodernidade não é exclusivamente a auto-
crítica dos saberes e das instituições modernas; é também a 
memória revisitada, a remobilização das crenças tradicionais, a 
hibridização individualista do passado e do presente. Não mais 
apenas a desconstrução das tradições, mas o reemprego dela 
sem imposição institucional, o eterno rearranjar dela conforme o 
princípio da soberania individual.16

14 LYOTARD, Jean-François. O pós-moderno, 3. ed. Rio de Janeiro, José Olympio, 1988.
15 Idem. Ibidem, p. 18 e ss.
16 LIPOVETSKY, Gilles; CHARLES, Sébastien. Os tempos hipermodernos. São 

Paulo: Barcarolla, 2004. p. 98.
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É possível resumir alguns traços característicos da sociedade 
contemporânea hipermoderna, sob a lente de Lipovetsky:

• a razão deixa de ser transparente, totalizadora, fundamentadora 
e unicompreensiva, passando a ser uma razão instrumental, tecno-
burocrática, a ponto de tecnificar as consciências e desumanizar a 
sociedade;
• desaparece a crença nos metarrelatos, nas cosmovisões globais 
portadoras de sentido e esmaecem as utopias. Remanescem apenas 
os relatos pequenos e fragmentados. Deus morreu (Nietzsche) e a 
morte de Deus significa que a humanidade se queda sem valores 
últimos e absolutos. Cria-se uma espécie de niilismo positivo17: abre
se ao homem a possibilidade de valorar criativamente as coisas;
• emerge o esteticismo presentista: é preciso desfrutar o presente 
e não fugir dele. A fuga das sociedades desenvolvimentistas e da 
razão instrumental dá-se pela prática da micropolítica, é dizer, 
por meio de ações não integráveis no sistema e conectadas com os 
novos movimentos sociais. Só existem consensos temporais, locais 
e, portanto, rescindíveis e efêmeros;
• retoma-se o hiperindividualismo hedonista. Está-se em uma 
segunda revolução do individualismo, em que a sociedade 
consumista e informatizada se dá ao luxo de viver à la carte. O 
lema do individualismo é “o mínimo de coações e o máximo de 
eleições privadas possíveis, o mínimo de austeridade e o máximo 
de desejo”. Seus valores são: hedonismo, respeito pelas diferenças, 
culto à liberação pessoal, psicologismo (“psi”), culto ao natural e 
sentido de humor;
• vive-se uma cultura narcisista e “psi”: o indivíduo está centrado 
na própria realização emocional, dá prioridade à esfera privada 
e reduz o investimento de carga emocional no espaço público, 
abandonando o político e o ideológico;
• a sociedade pós-moderna não tem ídolos, nem tabus, nem imagens 
gloriosas de si mesma, nem projeto mobilizador algum. Está regida 
pelo vazio, um vazio que não comporta nem tragédia nem apocalipse 
(o encanto de estar desencantados). Cultua um narcisismo coletivo: a 
sociedade do microgrupo de iguais, o comunicativo acima do pro-
dutivo, mas busca uma comunicação narcisista: ouvir-se a si mesmo;
• vivencia-se um tempo sem horizonte histórico, sem orientação, 
nem visão da totalidade. A mídia nos enche de informação, sem 
permitir à notícia durar, nem ao destinatário refletir sobre ela. 

17 Sobre o tema, para um aprofundamento, consultar VATTIMO, Gianni. El fin de 
la modernidad. Traducción de Alberto Bixio. Barcelona: Gedisa, 1985.
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Informa para a consagração do presentismo dos acontecimentos, 
perdemos o marco de referência da história e, cultuando o presente, 
nos movemos em um espaço sem horizonte.18

Harvey situa o surgimento do pós-modernismo como uma 
legítima reação à “monotonia” da visão de mundo do modernis
mo universal. O modernismo universal, segundo diz, geralmente 
percebido como positivista, tecnocêntrico e racionalista, tem sido 
identificado com a crença no progresso linear, nas verdades abso
lutas, no planejamento racional de ordens sociais ideais, e com a 
padronização do conhecimento e da produção. O pós-moderno, ao 
contrário, privilegia a heterogeneidade e a diferença como forças 
libertadoras na redefinição do discurso cultural. A fragmentação, a 
indeterminação e a intensa desconfiança de todos os discursos uni
versais totalizantes têm sido um marco do pensamento pós-moder
no. Segundo Harvey, a pós-modernidade representa uma autêntica 
rejeição das metanarrativas (interpretações teóricas de larga escala, 
pretensamente de aplicação universal).19

Para Soja, o contemporâneo é, acima de tudo, a época do es
paço, da simultaneidade, da justaposição, do perto e do longe, do 
lado a lado e do disperso. Encontramo-nos em um momento em que 
nossa experiência do mundo é muito menos a de uma longa vida 
desenvolvendo-se no tempo do que a de uma rede que une pontos e 
se interliga com seu próprio grupo.20

Para uma abordagem sociológica e estruturalista, a formação 
do “eu” (sujeito sociológico) se dá na interação com o meio, relacio
nando o “eu” interior com o “eu” exterior. O sujeito pós-moderno, 
com a fragmentação e a complexidade do ambiente social na con
temporaneidade também se complexifica, tornando-se igualmente 
fragmentado e constituído não apenas por uma, mas por várias 
identidades, inclusive contraditórias e não resolvidas, à medida que 
os sistemas de significação e representação cultural ganham em 
multiplicidade, contingência e complexidade.

18 LIPOVETSKY, Gilles; CHARLES, Sébastien. Os tempos hipermodernos...; e 
LIPOVETSKY, Gilles. La era del vacío. 10. ed., Traducción Joan Vinyoli y Michéle 
Pendanx. Barcelona: Anagrama, 2011.

19 HARVEY, David. Espaços de esperança. Tradução de Adail Ubirajara Sobral e 
Maria Stela Gonçalves. São Paulo: Edições Loyola, 2004.

20 SOJA, E. Geografias pós-modernas: a reafirmação do espaço na teoria social 
crítica. Tradução de Vera Ribeiro. 2. ed., Rio de Janeiro: Zahar, 1993.
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No seu Discurso filosófico da modernidade, escrito em 1985, Ha
bermas intenta resgatar o projeto moderno, que restou inconclu
so. Em uma crítica à filosofia pós-moderna – ou pós-estruturalista 
francesa – defende a ideia de que o projeto da modernidade deveria 
ser reconstruído (não desconstruído) com base no resgate da razão 
comunicativa racional enquanto força emancipatória O projeto ha
bermasiano de reconstrução da modernidade toma de empréstimo 
a descrição de Weber ao distinguir a modernidade em dois âmbitos: 
o cultural e o social. As novas estruturas sociais estão marcadas 
pela diferenciação desses dois sistemas, interligados de modo fun
cional, que se cristalizam em volta do cerne organizatório da em
presa capitalista e do aparelho burocrático do Estado.21

O jusfilósofo alemão enxerga a modernidade como autorre
ferencial e autofundamentada. Ela própria deverá criar suas nor
mas e encontrar nelas sua própria fundamentação, e não em épo
cas passadas (“vê-se remetida a si própria sem que a isso possa 
fugir”), resultando a desvalia da legitimação haurida da tradição 
(como enquadramento institucional). O capitalismo, enquanto pro
dução de mais-valia, é a característica moderna que primeiro se 
desligou da tradição e do enquadramento institucional, adotando 
a autorregulação.22

Como forma de recuperação do esgotado paradigma da filo
sofia do sujeito, Habermas se dedica a mapear e criticar os discur
sos críticos da modernidade, que levam à pós-modernidade con
servadora e irracional. Seu projeto de salvamento da modernidade 
sustenta que a dominação que nela ocorre não deriva de um excesso 
de racionalidade, mas sim de um déficit de razão que decorre da 
usurpação, pela racionalidade cognitiva-instrumental (colonização 
do mundo da vida), de esferas que deveriam levar em conta outra 
forma de racionalidade: a comunicativa.

Para N. Luhmann, a modernidade apresenta-se como essen
cialmente complexa e fragmentada, e se expressa por meio da dife
renciação funcional da sociedade, é dizer, em sistemas autorreferen
ciais e autopoiéticos. Olhar sistemicamente a sociedade moderna 
permite reduzir a sua complexidade na solução dos problemas.

21 HABERMAS, Jürgen. Discurso filosófico da modernidade. Tradução de Luiz Sérgio 
Repa e Rodnei Nascimento. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 13-14.

22 Idem. Ibidem, p. 18.
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Em sua teoria social, Luhmann não admite o estudo da so
ciedade para além da modernidade. Encaminha, assim, sua obser
vação crítica justamente em relação ao esgotamento das autoobser
vações e descrições que a modernidade faz de si mesma, propondo 
uma observação da modernidade da sociedade a partir da distinção 
entre estrutura social e semântica. Falta uma teoria sociológica sufi
ciente, uma semântica da relação entre estrutura e semântica, uma 
teoria para descrever a relação entre as estruturas e semântica, uma 
teoria da autodescrição de uma sociedade que se reproduz por meio 
de estruturas.23

A sociedade moderna se identifica a partir da relação de dife
rença entre presente e passado, portanto, de uma dimensão tempo
ral, como acontece com os sistemas autopoiéticos. Mas, este retorno 
ao passado não se produz hoje por meio da identificação, sim da 
desidentificação, ou seja, pela diferença: já não somos o que éramos 
e não voltaremos a ser o que somos. Porém, este paradoxo da au
todescrição abala as características da modernidade, “porque tam
bém para ela é válido dizer que as características da modernidade 
de hoje não são as de ontem e tampouco as de amanhã, e precisa
mente nisso reside sua modernidade”.24

Luhmann não vê relevo na problemática da desvinculação 
entre conhecimento e experiência que tem marcado as observações 
críticas sobre a modernidade. Para ele, a relação entre conhecimen
to e realidade não pode mesmo existir porque isso conduziria a 
uma sobrecarga de informações devido ao caráter contingente da 
sociedade, e excluiria assim o próprio conhecimento.25

Contingência em Luhmann é “tudo que não é necessário nem 
impossível”. Ele define contingência através do conceito de obser
vação de segundo grau (observações de observações), para chegar 
desse modo a uma teoria capaz de fazer afirmações que levem a 
uma compreensão da sociedade moderna. Observação é toda forma 
de operação que leve a cabo uma distinção para designar uma e não 
outra de suas partes. A observação de segundo grau está baseada 
na redução de complexidade do mundo das possíveis observações, 
mas funciona, paradoxalmente, como meio de ampliar a complexi

23 LUHMANN, N. Observaciones de la modernidad: racionalidad y contingencia en 
la sociedad moderna. Barcelona: Paidós, 1997.

24 Idem. Ibidem, p. 17.
25 Idem. Ibidem, p. 89.
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dade internamente. O fechamento operacional (para a observação 
recursiva só de observações) reclama indiferença quanto a todo o 
mais que está no ambiente para poder se concentrar e construir as
sim a complexidade própria dos sistemas que observam.26

“Modernização reflexiva” é uma locução empregada por 
Anthony Giddens, Ulrich Beck e Scott Lash para caracterizar a so
ciedade contemporânea.27 Para estes autores, a concepção da pós
modernidade encerra em si uma ambiguidade: de um lado, senso 
de fim de uma época; e de outro, senso de um novo começo. A re
flexividade representa, assim, uma possibilidade de reinvenção da 
modernidade e de suas formas industriais. Por meio da radicaliza
ção da modernidade, abrem-se caminhos para uma nova moderni
dade. O que a modernização reflexiva traz é a noção de que muitas 
modernidades são possíveis, em oposição à ideia fatalista de que só 
existe uma forma de modernidade: a da sociedade industrial.28

As transformações do mundo atual, o processo de crise e as 
consequências advindas dela reforçam a ideia de que vivemos em 
um mundo cada vez mais reflexivo, que estimula a crítica ativa e a 
autoconfrontação. A modernidade reflexiva envolveria um proces
so de individualização e de destradicionalização em que a tradição 
muda seu status e é constantemente contestada.

Na modernidade reflexiva, as decisões políticas de maior in
fluência sobre a vida cotidiana não derivam mais da esfera ortodoxa 
da tomada de decisão – o sistema político formal –, mas sim das esfe
ras informais, da politização do não político. No momento em que a 
modernidade “se olha no espelho” e reflete sobre suas próprias bases, 
surge a fase de “modernização reflexiva”, representada pela tomada 
de consciência das ameaças produzidas pela própria sociedade, colo
cando em xeque a crença na ordem social e abalando a confiança nas 
instituições modernas, obsoletas e insuficientes em seus projetos de 
solução dos problemas sociais complexos e contingentes.

26 LUHMANN, N. Observaciones de la modernidad…, p. 91-96.
27 Giddens afirma que não vivemos em um mundo pós-moderno, mas que 

estamos experimentando um período de “alta modernidade”, no qual a 
destradicionalização do mundo e o desencaixe (disembedding) das relações 
sociais de contextos locais de interação para novos ajustes de tempo e espaço 
se tornam cada vez mais radicais e universais. (GIDDENS, Anthony. As 
consequências da Modernidade. São Paulo: UNESP, 1991).

28 BECK, Ulrich; GIDDENS, Anthony; LASH, Scott. Modernidade Reflexiva. 
Tradução de Magda Lopes. São Paulo: UNESP, 1997.
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A sociedade de risco é “reflexiva” na medida em que se torna 
um tema e um problema para si própria. Beck afirma que “A refle
xividade e a impossibilidade de controle do desenvolvimento social 
invadem as subregiões individuais, desconsiderando jurisdições, 
classificações e limites regionais, nacionais, políticos e científicos”.29

No contexto da sociedade reflexiva, segundo Giddens, o in
divíduo emerge como ator, planejador e diretor da sua própria vida 
Desta forma, é no momento de desintegração das certezas e da bus
ca por encontrar e criar novas certezas que ocorre o processo de 
individualização. A individualização não é livre decisão dos indiví
duos. O processo de individualização não se restringe ao privado, 
tornando-se público em um novo sentido. O político invade arenas 
além das responsabilidades e hierarquias formais. Decisões políti
cas não podem mais ser simplesmente aceitas, é preciso formá-las, 
construí-las e refletir sobre sua eficácia.30

Na modernidade simples, política é sinônimo de deixar a es
fera privada e caminhar no sentido da pública. Na modernidade 
reflexiva é possível permitir a invasão do político na esfera privada. 
O indivíduo e suas ações cotidianas passam a ser novas possibili
dades de ação política (subpolíticas). O conceito clássico de política 
como sinônimo de dedicação à esfera pública é expandido, e emerge 
na sociedade contemporânea a invasão da política na vida cotidiana 
(esfera privada). O que é central para a política atual é a capacidade 
de auto-organização, que significa a subpolitização (reflexiva) da 
sociedade. As novas tarefas não podem ser executadas utilizando
-se velhas fórmulas. Subpolítica, destarte, significa moldar a socie
dade de baixo para cima, conferindo voz e participação no arranjo 
da sociedade para grupos que até então não estavam envolvidos 
na tecnificação essencial e no processo de industrialização: os cida
dãos, a esfera pública, os movimentos sociais, os grupos especiali
zados, os trabalhadores no local de trabalho.31

29 BECK, Ulrich; GIDDENS, Anthony; LASH, Scott. Modernidade Reflexiva..., p. 22.
30 Idem. Ibidem, p. 22.
31 Idem. Ibidem.
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1.3 - TRAnSfORMAÇõES DO ESTADO MODERnO: 
GLObALIZAÇÃO E pERSpECTIVAS pARA O fUTURO DO 
ESTADO, DO DIREITO, DA pOLíTICA E DA JUSTIÇA

As duas guerras mundiais, o holocausto nazista, a guerra 
fria, a queda do muro de Berlin, a derrocada dos regimes totalitá
rios comunistas com o desmantelamento da União Soviética e a glo
balização são os fatos sociais marcantes do “breve” século passado, 
criando novas limitações e oportunidades econômicas e definindo 
o fim do imperialismo, da cisão mundial entre ocidente e oriente e 
projetando uma nova ordem global que contrasta o papel do Estado 
na sociedade contemporânea.

A revolução copernicana da pós-modernidade é mesmo a 
globalização, assimetricamente experimentada mundo afora. O 
fenômeno globalizador é o produto melhor elaborado do ideário 
ultraliberal, que jamais escondeu seus propósitos falaciosos de di
fundir “o mito do desenvolvimento”, mas que não passa de uma 
estratégia de dominação dos povos dos países pobres pela sedução 
artificiosa e inalcançável dos padrões de consumo e de vida da es
trutura capitalista dos países ricos.

Neste diapasão, compreendem-se nas características da glo
balização do capitalismo a adoção de um conjunto de medidas e de 
recomendações de política econômica e de política externa, ditadas 
pelo Consenso de Washington, assimetricamente incorporadas pe
los países em consonância com suas capacidades de adaptação polí
tica e econômica, abrangendo os seguintes aspectos: a) priorização 
dos gastos públicos no sentido de combate ao déficit; b) disciplina 
fiscal e reforma tributárias; c) liberalização financeira; d) flexibiliza
ção do regime cambial; e) abertura comercial; f) estímulo e abertura 
ao investimento direto estrangeiro; g) privatização de empresas e 
serviços públicos e h) desregulamentação das relações de trabalho.

A implantação impensada dessas medidas, de ajuste finan
ceiro e fiscal e desajuste do social, como primeiro impacto, fez por 
exacerbar antigas situações de miséria e desigualdade a partir de 
uma nova pobreza causada pelo desemprego e pela generalização 
das situações de precariedade no trabalho, aumentando o contin
gente daqueles que se tornaram vulneráveis do ponto de vista so
cial pela ausência dos mecanismos de proteção social.

O professor Avelãs Nunes é crítico ácido em relação à glo
balização, apontando que se trata de um fenômeno cultural e ide
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ológico, utilizado como instrumento de domínio por parte dos 
produtores da ideologia do pensamento único, da massificação dos 
padrões de consumo, dos padrões de felicidade, enfim, da ideologia 
que impõe “a ‘sociedade de consumo’ como paradigma de desen
volvimento, a ideologia que pretende anular as culturas e as iden
tidades regionais”.32 E mais, não esconde o seu propósito de impor 
o domínio absoluto do capital financeiro, a criação de um mercado 
único, o ‘mercado único de capitais’ à escala mundial, “que permite 
aos grandes conglomerados transnacionais colocar seu dinheiro e 
pedir dinheiro emprestado em qualquer lugar do mundo”.33

Este propósito exclusivo fica muito nítido e irrefutável mes
mo quando se percebe que as ideias essenciais da globalização, 
como era a do “livre trânsito de pessoas”, da “aldeia global”, logo de 
início se esgotaram na exclusividade do “livre trânsito de capitais”. 
Só entram dinheiro e mercadorias, as fronteiras estão fechadas para 
os imigrantes. Xenofobia pura mundo a fora. Que globalização é 
esta?34Parece que o exclusivo interesse financeiro não permitiu aos 
produtores do pensamento hegemônico de mercado engendrar 
uma ideia para evitar que a globalização implicasse também, como 
era de se esperar, um afrouxamento dos valores e bases da frater
nidade humana.

De qualquer sorte, para o bem ou para o mal, o fato é que 
globalização é uma realidade e representa uma profunda ruptura 
histórica e epistemológica. Os conceitos de tempo e espaço são rees
critos, alterando as noções de lugar, fronteira e território, presente e 
passado, próximo e remoto, contemporâneo e não contemporâneo. 
A noção de território, de fronteiras territoriais bem delimitadas geo
gráfica, social, política, cultural e juridicamente, é relativizada pelo 
processo de mundialização das relações sociais. O deslocamento 
espaço-temporal levado a cabo por novos poderes que disputam 
espaço no cenário do mundo globalizado coloca em crise a própria 
distinção entre o externo e o interno, o universal e o particular, o 
cosmopolita e o local.

32 AVELÃS NUNES, António José; SCAFF, Fernando. Neoliberalismo e direitos 
humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 73.

33 Idem. Ibidem, p. 73.
34 A OMI (Organização Internacional para as Migrações) define a xenofobia 

como um tipo de intolerância, na qual se rejeita, exclui ou diminui o indivíduo 
com base na sua nacionalidade.
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Se é certo que a globalização rompeu as fronteiras nacionais e 
deu novos contornos à soberania estatal, que as pessoas ampliaram 
suas referências culturais e o homem pós-moderno é um homem do 
mundo, que pertence à humanidade, com toda a sua diversidade, 
não menos certo é que este processo também apresenta externali
dades negativas e alcançou os diversos povos de forma assimétrica, 
exacerbando desigualdades.

Diz-se que a sociedade contemporânea está globalizada, 
conquanto isso não possa ser fácil e linearmente determinado e 
comprovado na práxis, sobretudo se considerarmos as assimetrias 
existentes no mundo, mesmo nos Estados desenvolvidos. Há um 
desnível abissal entre os países do capitalismo avançado, os países 
em vias de desenvolvimento e os países pobres e débeis do eufe
misticamente chamado Terceiro Mundo, entre o hemisfério norte e 
o hemisfério sul, entre o mundo ocidental e o mundo oriental, entre 
Estados centrais e periféricos. E mesmo no capitalismo avançado, 
como é caso dos países membros da comunidade europeia, há gri
tantes disparidades.

Pode-se identificar, não sem risco de perigoso reducionis
mo, um enquadramento superficial e precário dividindo os Esta
dos em pré-modernos, modernos e pós-modernos. O risco maior é 
exatamente a circunstância paradoxal de alguns países reunirem, 
a um só tempo, características de pré-modernidade, de moderni
dade e pós-modernidade. Exemplos emblemáticos são Brasil, Chi
na, Índia e Rússia, Estados caracterizados por desníveis sociais 
importantes e, concomitantemente, desenvolvimento econômico e 
tecnológico, em certos setores, que denotam avanços característi
cos da pós-modernidade.

Esta é a dificuldade de se encaminhar um raciocínio no senti
do de definir um código geral de enquadramento conforme o nível 
de desenvolvimento. Bem observa García-Pelayo, que as transfor
mações se desvelam “muito mais profundas do que as grandes di
visões políticas do planeta em Estados capitalistas, neocapitalistas e 
socialistas ou países desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, 
ainda que, naturalmente, [...] assumam distintas modalidades em 
cada um dos países e sistemas”.35

35 GARCÍA-PELAYO, Manuel. As Transformações do Estado Contemporâneo. Tradução 
e prefácio de Agassiz Almeida Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 1.
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Parece indubitável que as mutações estatais não são unifor
mes e comuns. Os Estados periféricos realmente se debilitam diante 
das organizações transnacionais, acima de tudo em suas funções 
democráticas e assistencialistas, enquanto fortalecem suas funções 
repressivas. No entanto, ao contrário, os Estados centrais, provi
dos da hegemonia imperialista, apesar da propaganda neoliberal,36 
mantém funções democráticas e assistencialistas crescendo na mes
ma proporção que aumenta o fosso entre primeiro e terceiro mundo 
e a dominação da periferia pelo centro (império).37

Nada obstante, o momento contemporâneo aponta para a 
necessidade da substituição dos localismos estreitos por estrutu
ras políticas mais abertas, capazes de, imediatamente, absorver e 
reelaborar as bases da sociedade moderna, de dar respostas efica
zes à expansão no sentido globalizado. Com a desterritorialização, 
a descompartimentação dos mercados e a desregulamentação, os 
Estados-Nação necessitaram redefinir suas soberanias para enfren
tar uma miríade de problemas, ideias e interesses cada vez mais 
complexos e que demandam um deslocamento espaço-temporal de 
estruturas e dinâmicas de ação.

Talvez o maior desafio dos Estados-Nação da contemporanei
dade seja mesmo a inclusão dos seus elementos constitutivos na so
ciedade globalizada, com suas contingências e seus novos avatares. 
O mundo complexo e contingente da fenomenologia e o fim dos me
tarrelatos da nacionalidade tensionam endêmica e estruturalmente 
os Estados, impondo-lhes mudanças políticas, sociais, econômicas 
e jurídicas.

Assim é que a globalização é mais que a noção comum da 
interdependência crescente no mundo em geral e da formação de 
instituições globais, sendo também a concepção de algo que habita 

36 O neoliberalismo acentuou as desigualdades criadas de modo natural pelos 
mercados, e os Estados, cuja função primordial seria de aliviar a tensão entre 
os desiguais do capitalismo, corrigindo as suas externalidades negativas, 
administrando os interesses comuns e introduzindo racionalidade no espaço 
irracional do mercado, tem seu papel cada vez mais reduzido.

37 Negri defende que o império está definhando. (NEGRI, A; HARDT, M. Imperio. 
Buenos Aires: Paidós, 2002). Borón, de outra parte, sustenta que o império se 
mantém hígido nos tempos pós-modernos, mostrando a crescente pertinência 
do conceito de imperialismo no capitalismo atual. A dominação da periferia 
pelo centro constitui uma realidade que se exacerba. (BORÓN, Atilio. Imperio 
& imperialismo: una lectura crítica de Michael Hardt y Antonio Negri. Buenos 
Aires: CLACSO, 2002).
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o nacional. Nisso reside o paradoxo: a prática social acontece nos 
palcos nacional e local, com ônus para o Estado-Nacional e para os 
seus agentes econômicos.38

Como advogar a desvalia desses planos? Bauman acidamen
te critica a opção da camada superior (global) de separar-se/isolar
-se e diz que seria um erro visualizar os aspectos globais e locais 
das condições existenciais e da vida política contemporâneas como 
se residissem em dois espaços distintos e hermeticamente fechados 
que só se comunicam de modo marginal e ocasional.39

Esta realidade é constitutiva, segundo Bauman, de um dos 
mais surpreendentes paradoxos revelados em nossa época: em um 
planeta que se globaliza rapidamente, a política tende a ser apaixo
nada e constrangedoramente local. Por isso afirma que “as cidades 
se tornaram depósitos sanitários de problemas concebidos e gera
dos globalmente”. E exemplifica:

A progressiva comercialização dos cuidados com a saúde, obvia-
mente um efeito da furiosa competição entre as gigantes farma-
cêuticas supranacionais, chega ao olhar político quando os serviços 
de um hospital de bairro decaem ou os lares para idosos e as 
instituições de saúde ficam defasados.40

Concluindo, Bauman assevera: “Assim, permitam-me repetir, 
surge o paradoxo de uma política cada vez mais local num mundo 
progressivamente modelado e remodelado por processos globais”.41

O Estado é, por certo, o produto mais bem acabado da mo
dernidade. Nasceu, disse Bauman, “como uma força missionária, 
proselitista, de cruzada, empenhado em submeter as populações 

38 É sintomática a expressão “glocalização”, empregada por Chevallier para 
designar o atributo de conjugar uma concepção globalizada e uma atuação 
vinculada à dimensão local. (CHEVALLIER, Jacques. O Estado pós-moderno. 
Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 13). Sobre o tema, para maior aprofundamento, 
ver BAUMAN, Zygmunt. Globalização: As consequências humanas. Tradução 
Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Zahar, 1999 e CASTELLS, Manuel; BORJA, 
Jordi. Local y global: la gestión de las ciudades en la era de la información. 
México: Taurus, 2000.

39 BAUMAN, Zygmunt. Tempos Líquidos. Traduzido por Carlos Alberto Medeiros. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007. p. 88-89.

40 Idem. Ibidem, p. 88.
41 Idem. Ibidem, p. 89.
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dominadas a um exame completo de modo a transformá-las numa 
sociedade ordeira, afinada com os preceitos da razão”.42

Warat observou que o Estado Nacional “é só um fetiche, um 
holograma”.

Este Estado nacional, que foi sustentado por décadas como a 
referência da estabilidade está deixando de existir, saindo de cena 
junto com a condição moderna que o inventou. O Estado moderno 
é só um holograma alimentado pelos dogmas, as crenças e as 
drogas semióticas com o que se tenta carregar de sentido um si-
gnificante vazio.43

Em sua condição estática e em sua dinâmica, desde os seus 
primórdios, o Estado tem sido tencionado e precisou, ao longo de 
sua trajetória histórica, passar por transformações, foi se adaptando 
e chega ao século XXI com roupagem diferente, com um papel rede
finido, portanto, com novos desafios a enfrentar.

Nada obstante a respeitável defesa da retirada do Estado, nos 
dias atuais, há um quase consenso sobre a relevância do papel es
tatal – o que sói ficar mais evidente nas crises do capitalismo e nas 
crises de segurança, em que o Estado é chamado para restabelecer a 
ordem e a paz social (Estado Maqueiro, adjetivou Chevallier).44

O discurso dominante advoga que o Estado, no entanto, ca
rece de uma nova formatação de seus aparelhos para enfrentar as 
complexidades e contingências que caracterizam da atual fase da 
modernidade que se projeta no contexto da globalização. O Estado 
tende a transformar-se, adaptar-se aos novos tempos. Seus elemen
tos, tensionados pelas crises, passam por uma releitura e estão sendo 
redesenhados, quiçá com a tinta da flexibilização determinante de 
um esmaecimento socialmente perigoso, embora economicamente 
vantajoso. Adaptação é a palavra-chave da pós-modernidade.

42 BAUMAN adjetiva o Estado Moderno de “Estado Jardineiro”: “O projeto 
supostamente ditado pela suprema e inquestionável autoridade da Razão, 
fornecia os critérios para avaliar a realidade do dia presente. Estes critérios 
dividiam a população em plantas úteis a serem estimuladas e cuidadosamente 
cultivadas e ervas daninhas a serem removidas ou arrancadas. (BAUMAN, 
Zygmunt. Modernidade e Ambivalência. Tradução Marcus Penchel. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1999. p. 29).

43 WARAT, Luis Alberto. A rua grita Dionísio! Direitos humanos da alteridade, 
surrealismo e cartografia. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2010. p. 15.

44 CHEVALLIER, Jacques. O Estado pós-moderno...
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No plano jurídico, a necessidade de adaptação das institui
ções é um consenso científico justificado pelas mudanças sociais. O 
tensionamento que a nova ordem global impõe à soberania estatal 
reside justamente no surgimento de uma ordem jurídica suprana
cional estruturada a partir de características, valores e princípios 
que se ampliam em sua normatividade para o espaço fora do Estado 
Nacional (em um deslocamento pós-nacional).

O Direito contemporâneo, pluralista e flexível no que concer
ne às suas fontes e à sua eficácia, tende a se deslocar do seu lócus his
tórico, concentrado no Estado Nacional, para um espaço regulatório 
transnacional, acompanhando o mesmo fenômeno que ocorre nas 
relações sociais, que tendem a migrar para fora dos limites estatais, 
desafiando seus poderes regulatórios e suas bases positivistas. Eis 
o dilema operacional do Direito: atuar em uma dimensão espaço
-temporal global com instrumentos e categorias adrede concebidos 
para o enfoque local.

A propósito dos efeitos da globalização, precisamente no Di
reito e na Justiça, nada ilustra melhor as mutações ocorridas do que 
o fenômeno da desterritorialização, ao qual a justiça está exposta, ou 
seja, a modificação dos seus tradicionais territórios de intervenção.

Da mesma forma que os territórios institucionalizados surgem 
cada vez menos como uma evidência face à natureza dos problemas 
que se colocam e ilustram uma desadaptação crescente do sistema 
político às necessidades e expectativas expressas pelos cidadãos, a 
justiça não escapa às novas formas de interpelação decorrentes da 
sociedade. A justiça enquanto instituição encontrase confrontada 
com a obrigação de se submeter às contingências e admitir que são 
os agentes inscritos nos territórios específicos que determinam uma 
definição dos problemas e uma nova coordenação das instituições 
públicas.45

A desterritorialização das leis arruína capacidade dos Es
tados de regulação e de manutenção das bases da solidariedade 
nacional. O Direito sempre estará obsoleto e, sob o domínio do 
“Mercado Total”, apenas a gramática do dinheiro funciona como 
instrumento de regulação.

45 COMMAILLE, Jacques. O modelo de Janus da regulação jurídica: carácter 
revelador das transformações do estatuto político da justiça. In: Revista Crítica 
de Ciências Sociais, n. 87. p. 95-119, dez. 2009.
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Alain Supiot descreveu de modo irretocável o fenômeno que 
nominou “personalização das leis”, mostrando que para a direita 
ultraliberal, é no domínio econômico que qualquer diferença que 
não seja monetária deve ser abolida, ideia da qual surgiu o pro
grama de desmantelamento dos status profissionais e dos serviços 
públicos. Para a esquerda “societária”, é em termos de Direito das 
pessoas que qualquer diferença deve ser abolida, começando pela 
diferença dos sexos e das gerações, o que favoreceu o desmante
lamento dos status civis e familiares, assim como, a ideia da ‘livre 
escolha’ de uma identidade flexível. Em ambas as hipóteses, a in
segurança, a flexibilidade e a incerteza do dia seguinte tornam-se 
princípios de vida.46

Surgem, no lugar das bases de identificação civil e profissio
nal e suas formas de reivindicação típicas, as reivindicações iden
titárias, cujo caráter diferencial e não congruente, ofusca as causas 
socioeconômicas da injustiça social. O “direito à diferença” afeta a 
questão da justiça, na medida em que a desloca do terreno de “ter” 
para o de “ser”. O direito à diferença é invocado por várias minorias 
(étnicas, sexuais, religiosas), que alegam a sua qualidade de vítimas 
para se atribuírem um status particular e restringir o campo da lei 
que se impõe a todos os habitantes de um mesmo território, sob a 
forma individual de “lei para si” e do “lei como si”, substituindo 
a territorialidade pela personalidade, “expressão jurídica do nar
cisismo que caracteriza o último estado da cultura ocidental: um 
autêntico sobrevive quem pode”.47

Apraz falar sobre uma transformação social que está a im
pactar, tanto países ricos como pobres, mas estes mais intensamen
te, por flagrante desadaptação às medidas econômicas, financeiras 
e fiscais ditadas pelo neoliberalismo, sobretudo em relação à preca
rização e à flexibilização das relações de emprego e trabalho.

Um dos efeitos negativos da globalização neoliberal é o fe
nômeno da desfiliação, expressão cunhada por Robert Castel, para 
identificar

A presença, aparentemente cada vez mais insistente, de indivíduos 
colocados em situação de flutuação na estrutura social e que 

46 SUPIOT, Alain. O Espírito de Filadélfia. A justiça social diante do mercado total. 
Tradução de Tânia do Valle Tschiedel. Porto Alegre: Sulina, 2014. p. 89.

47 Idem. Ibidem, p. 90-91.
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povoam seus interstícios sem encontrar aí um lugar designado. 
Silhuetas incertas, à margem do trabalho e nas fronteiras das 
formas de troca socialmente consagradas – desempregados por 
períodos longos, moradores dos subúrbios pobres, beneficiários da 
renda mínima de inserção, vítimas das readaptações industriais, 
jovens a procura de emprego e que passam de estágio a estágio, de 
pequeno trabalho à ocupação provisória... – quem são eles, de onde 
vem, como chegaram ao ponto em que estão, o que vão se tornar?48

Exsurge, no cenário mundial matizado pela globalização e o 
ideário ultraliberal ora reinantes, expulsando o Welfare State, como 
já havia preconizado Robert Castel, e agora teorizada na pena de Guy 
Standind, uma nova classe perigosa: “o precariado”. Precariedade de 
moradia, de trabalho e de emprego e proteção social – são parecidos 
com ‘rebeldes primitivos’ que surgiram das grandes transformações 
sociais, quando direitos antigos foram eliminados e pactos sociais 
foram jogados para escanteio”.49 Desempregados, estagiários, infor
mais, imigrantes, idosos sem renda e outros tantos extravagantes 
que a estes se juntam, sem um ideal, uma bandeira definida, para 
protestar e promover atos que desestabilizam as instituições.

Bem observou Standing que os componentes da nova classe 
do precariado, uma espécie de neologismo que combina o adjeti
vo “precário” com o substantivo “proletariado”, “estão flutuando, à 
deriva e potencialmente furiosos, capazes de desviar politicamente 
para a extrema direita ou para a extrema esquerda e de apoiar a de
magogia populista que tira proveito dos seus medos e suas fobias”.50

A flexibilização das relações de trabalho, apregoada pelos 
neoliberais como panaceia para o crescimento econômico e a ge
ração de emprego, foi fielmente adotada, inclusive por governos e 
partidos políticos social-democratas, justamente esses que haviam 
construído o sistema que os neoliberais almejavam desmantelar, e 
que acabaram aceitando de bom grado, embora meio sem jeito, as 
reformas trabalhistas propostas. Ocorre que o prognóstico não se 
confirmou. Não houve crescimento econômico, tampouco surgiram 
os empregos. Viu-se exatamente o contrário, aumentar a recessão, o 

48 CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. 
Petrópolis, Rio de Janeiro: Editora Vozes, 1998. p. 23.

49 STANDING, Guy. O Precariado: A nova classe perigosa. 1. ed., Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2020. p. 19.

50 Idem. Ibidem.
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desemprego e a informalidade. Foi este novo mercado de trabalho, 
aberto e flexível, em um cenário de fragmentação das estruturas de 
classes nacionais, de que é exemplo o “fim das classes trabalhadoras 
e das identidades profissionais”, a mola propulsora para o surgi
mento da classe “precariado”.

Sim, o medo e populismo, digo eu, estão umbilicalmente 
unidos.

Delumeu escreveu, em 1978, a obra clássica “História do 
medo no Ocidente”, em que observa que não apenas os indivíduos, 
mas também a coletividade se enlaça num diálogo permanente com 
a menos heroica das paixões humanas, o medo, trazendo a lume os 
pesadelos mais íntimos da civilização ocidental do Século XIV ao 
XVIII: o mar, as trevas, a peste, a fome, a bruxaria, o apocalipse, Satã 
e seus agentes, as guerras, as mulheres, os muçulmanos, etc. Inte
ressa notar que estes temores produziram efeitos que influenciaram 
a História e seu curso. A Reforma Protestante, por exemplo, teve 
como pano de fundo o medo do Juízo Final e do Apocalipse, o medo 
de Satanás influenciou a conquista das Américas. O surgimento dos 
guetos, a partir da segregação dos judeus e de suas mentiras, o tra
tamento discriminatório das mulheres (a metade subversiva da hu
manidade). A humanidade sempre procurou exorcizar seus medos 
com a violência, e as execuções que marcaram o período revelam 
isso. Conectando aquela realidade aos dias de hoje, vamos perceber 
que o medo, enquanto sentimento inseparável do ser humano, con
tinua sendo uma força motriz da história.51

Mais recentemente, Bauman, descrevendo a sociedade pós
-moderna, escreveu “Medo Líquido: a sociedade contemporânea e 
seus temores”, em que discorre sobre a nossa desilusão com a pro
messa moderna de superação dos temores que aterrorizavam a vida 
social do passado, e que poderíamos controlar nossas vidas e do
minar as forças imprevisíveis dos mundos social e natural. Ao con
trário, nos albores do Século XXI, voltamos a viver uma “época do 
medo”: medos dos atentados terroristas, das catástrofes naturais e 
meio-ambientais e da violência urbana, induzindo na humanidade 
um estado de constante ansiedade diante dos perigos que podem 
nos afetar a qualquer momento, sem aviso prévio e sem que possa
mos fazer algo para arrestar seus efeitos.

51 DELUMEAU, Jean. História do Medo no Ocidente. 1300 – 1800: uma cidade sitiada. 
Tradução de Maria Lucia Machado. São Paulo: Companhia da Letras, 2009.
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Bauman afirma que, na globalização negativa, a soma total, o 
volume e a intensidade dos temores populares suscetíveis de ser ca
pitalizados por aqueles que promovem e aplicam tal estratégia não 
fazem mais que avançar sem freios, e, assim, seguir sendo aplicada 
rotineiramente, possibilitando que a globalização negativa possa 
seguir sua marcha sem obstáculos.52

Desde o começo, o Estado Moderno foi confrontado com a 
tarefa assustadora de administrar o medo, diz Bauman.53 “Precisava 
tecer uma rede de proteção a partir do zero a fim de substituir a an
tiga, deixada de lado pela revolução moderna, e prosseguir reparan
do-a, à medida que a modernização contínua promovida pelo Esta
do continuava a fragilizá-la e a esticá-la além da sua capacidade”.54 
Em crise ou eclipse o Estado, em seu projeto de pacificação social 
e, sobretudo, em sua normatividade, resulta a sociedade do medo.

Se voltarmos um pouco atrás no tempo, vamos observar que 
o sentimento coletivo de insegurança e de desconfiança das so
ciedades da modernidade tardia está intimamente relacionado às 
tendências econômicas, sociais e culturais. Sobretudo à retirada do 
modelo de Estado Social, que dissemina no corpo social uma sen
sação de incerteza quanto ao presente e ao futuro. Tal incerteza tem 
sido produzida pelo enfraquecimento dos laços sociais, desde a in
segurança no emprego à crise das relações sociais entre as pessoas. 
O desaparecimento do sentimento de pertinência e a coesão social. 
A reação do público seria marcada pelo “medo do crime” e pelo 
“pânico moral”, a “sensação de insegurança”, o “medo de falhar” 
similar ao “medo do outro”, uma crise da civilidade na vida cotidia
na. As imagens reproduzidas quase que diariamente, pela televisão 
e pela Internet, com flagrantes de ações violentas nas cidades, cap
tadas por câmeras de segurança, mostram que, em boa medida, não 
existe apenas uma sensação de perigo ou risco, mas, sim, o aumento 
mesmo da insegurança.

Na gênese da insegurança social, vamos encontrar a indi
vidualização. Sim, não poderia deixar de referir os fenômenos da 
“individualização” e da “ausência de classes” insistentemente des
tacados por Beck,55 implicando a perda da capacidade de resistência 
ao desmanche do Estado Social. O soldado de batalha ficou pelo ca

52 BAUMAN, Zygmunt. Miedo Líquido. Buenos Aires: Paidós, 2008.
53 Idem. Ibidem, p. 65.
54 Idem. Ibidem.
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minho! Não há mais proletariado, não há mais classe trabalhadora. 
Não têm mais sindicatos e partidos políticos que tutelem os interes
ses dos trabalhadores. Não há mais solidariedade, pelo menos no 
seu sentido tradicional. O caminho está livre para o neoliberalismo.

Este fenômeno das sociedades contemporâneas não escapou 
a Bauman. Para ele, a responsabilidade pela situação de inseguran
ça social devese à individualização moderna. A sociedade moder
na, que substituiu as comunidades e as corporações estreitamente 
entrelaçadas, as quais, no passado, definiam as regras de proteção 
e monitoravam a sua aplicação, pelo dever individual do interesse, 
do esforço pessoal e da autoajuda, caminha sobre a areia movedi
ça da contingência. Parece sintomático que, em uma sociedade as
sim matizada pelo individualismo, os sentimentos de insegurança 
existencial e os temores dos perigos generalizados adquiram uma 
intensidade endêmica.56

Rompe-se a consciência coletiva da integração social a partir 
do “declínio dos valores coletivos e do crescimento de uma socieda
de extremamente individualista”. A cultura da modernidade tardia 
incentiva a dicotomização entre “ganhadores/perdedores”, acentu
ando os valores do individualismo competitivo e a criação de uma 
cultura popular unidimensional, hedonista e imediatista, que in
duz as populações a viverem em novos grupos sociais eletivos e 
autorreferidos.57

Não poderia deixar de lembrar, exemplificativamente, um 
dos efeitos da ausência de políticas de inclusão social de longo 
prazo, que culmina por atuar como elemento criminógeno. Robert 
Castel e Bauman, críticos da globalização negativa, dão uma nova 
roupagem aos excedentes da economia capitalista e desamparados 
pelo Estado Social falido, enquadrados como membros das classes 
perigosas. Esses que Standing alcunhou de “O precariado”.58

55 BECK, Ulrich; Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. 2. ed., São 
Paulo: Editora 34, 2011. p. 107-108.

56 BAUMAN, Zygmunt. Tempos Líquidos..., p. 63-4.
57 GARLAND, D. The culture of crime control. Oxford: Oxford University Press, 

2001. p. 89.
58 Juan Grabois, reportando a realidade dos trabalhadores rurais da Argentina, 

também fala desta classe perigosa, oferecendo preciosos subsídios e infor-
mações para uma análise fidedigna (GRABOIS, Juan. La Clase Peligrosa: retratos 
de la Argentina oculta. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Planeta, 2018).
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Concluindo o raciocínio encaminhado, temse que o líder po-
pulista, esse câncer que representa, depois do fim do comunismo, o 
maior perigo para as sociedades democráticas liberais, se aproveita 
do medo e da desconfiança, para, com seu discurso sedutor, tran
quilizante e aplacador, alcançar o poder e nele se perpetuar, corro
endo as bases da democracia, tanto podendo localizar-se à direita 
ou à esquerda, extremas ou não.

O medo produz efeitos nefastos sobre a política, porque onde 
há medo surge a “política do medo”. Ou seja, a colonização delibe
rada do óbvio desejo que as pessoas têm de segurança para esta
belecer um “estado de emergência permanente”, que culmina por 
limitar muitas em caráter definitivo as liberdades civis e as institui
ções democráticas.

O populista utiliza-se, como massa de manobra, de cidadãos 
com preferências difusas e, quase sempre, carecedores de suficiente 
habilidade cognitiva para identificar suas preferências e interesses 
de longo prazo. Assim, têm suas vontades facilmente manipuladas 
a modo de se incluírem no que se pode chamar de “consenso popu
lar” ou “vontade do povo” no sentido de combater objetivos ou “ini
migos comuns”: um partido, a corrupção, a estagnação econômica, 
a recessão, o desemprego, o “exagero” dos ambientalistas, etc. Suas 
percepções da realidade ficam subordinadas uma espécie de subje
tivismo social que clama pela presença de um líder benevolente que 
tem a capacidade de articular e suprir as demandas insatisfeitas em 
benefício do “povo” e em prejuízo de seus supostos “inimigos”. São 
comuns as invocações religiosas ou nacionalistas como Deus aci
ma de tudo, a Pátria acima de tudo, e o angariamento do apoio de 
militares ou outros setores das elites políticas que se beneficiam, 
política ou economicamente, em detrimento dos demais.

O populismo se nutre do que Freud e Eric Fromm nomina
ram “narcisismo coletivo”. Na formação do “narcisismo coletivo”, 
caracterizado pela substituição da figura materna e da família pela 
nação, raça ou credo, o “nacionalismo” é a fonte mais copiosa e per
suasiva para levar adiante o entusiasmo das massas. O populista é 
sempre um “nacionalista exaltado”.

Outra característica do populismo é a presença de um “ini
migo externo” que precisa ser combatido e denegrido sem tréguas. 
O líder populista expressa uma espécie de vingança do narcisismo 
ferido a nível coletivo, reforçando o vínculo emocional com seus 
seguidores ao modo de garantir o fanatismo e a sua obediência.59
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Líderes populistas são “oportunistas impenitentes”, como 
lembram Fernandez e Campo, no seu magistral “El populismo 
en Argentina y el mundo”.60 Quer dizer, articulam discursos, jus
tificam argumentos e priorizam qualquer decisão cuidando que 
seja “popular”, mesmo sabendo que o argumento é errôneo, esteja 
fundado em falácias ( fake news) ou que a decisão pode ser contra
producente ou noviça aos interesses públicos ou o bem-estar ge
ral. Todas as suas ações e decisões são voltadas para a manutenção 
do poder, a reeleição e a perpetuação, mesmo que, consciente do 
prejuízo, contrariem orientações técnicas, informações abalizadas 
e outros consensos mais racionais. A impenitência (impunidade), 
ou irresponsabilidade pelas condutas desastrosas é decorrência do 
exercício do “poder”. Os aparatos ideológicos adrede constituídos, 
contaminando as instituições e as estruturas do poder, assim as Ca
sas Legislativas, a Justiça e o Ministério Público, asseguram que não 
sofram qualquer penalidade.

No Brasil, por exemplo, as estruturas de Estado e de governo 
foram habilmente colonizadas por militares, religiosos e radicais 
ideológicos que apoiam o líder Populista Bolsonaro. Por exemplo, 
para o Ministério da Saúde, foi nomeado um militar sem qualquer 
formação na área de Saúde Pública. Para a Educação, um Pastor 
também sem o cabedal e o lastro exigidos pela especificidade da 
pasta. Para o Meio Ambiente, um conhecido inimigo dos Direitos e 
Movimentos Ambientais. No Congresso, foi feita uma espécie de co
alização com o chamado “Centrão”, um movimento político conhe
cido pelo seu fisiologismo e comprometido em manter o Presidente 
no Poder ao preço de cargos estratégicos e emendas parlamentares 
que movimentam bilhões de reais.61 Parlamentares apoiados pelo 

59 Síntese de passagem da obra de FERNÁNDEZ, Roque B.; OCAMPO, Emilio. 
El populismo en Argentina y el mundo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
Claridad/UCEMA, 2018. p. 265.

60 FERNÁNDEZ, Roque B.; OCAMPO, Emilio. El populismo en Argentina y el 
mundo..., p. 127.

61 O Centrão passou a ter destaque a partir de 2014, quando, sob o comando de 
Eduardo Cunha (MDB-RJ), atuou para elegê-lo presidente da Câmara dos 
Deputados. Este deputado foi condenado depois pela prática de vários crimes, 
estando a cumprir pena até os dias atuais. Trata-se, basicamente, um grupo 
formado por 170 a 220 deputados (segundo as estimativas) de diferentes 
partidos, que se unem para conseguir maior influência no parlamento e 
defender, de modo conjunto, seus interesses. Atualmente, ele é formado por 
parlamentares do PP (40 deputados), Republicanos (31), Solidariedade (14) e 
PTB (12). Este seria o “Centrão oficial”, mas, em certos momentos, são somados 
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Governo ocuparam pelo voto da maioria governista as Presidências 
das duas Casas Legislativas. Dezenas de pedidos de impeachment 
estão paralisados, sem a mínima perspectiva de serem impulsio
nados, em que pese a gravidade das denúncias. Na Procuradoria
-Geral da República, contrariando a vontade da maioria da classe, 
foi colocado um apoiador de perfil conservador disposto a defender 
os interesses populistas do Presidente, notadamente a desarticula
ção dos movimentos e ações de defesa do meio ambiente e das ques
tões da ideologia de gênero. A PGR, segundo a própria entidade 
associativa da categoria, passou a ser um órgão atrelado ao Poder 
Executivo. As Forças Armadas passaram a ser órgão de governo e 
não de Estado, como manda a Constituição.

O resultado do populismo, a médio e longo prazo, é sempre 
desastroso para o republicanismo e a democracia, mas, em espe
cial, conforme o diagnóstico decorrente de abalizadas pesquisas e 
análises específicas realizadas por Fernández e Ocampo, do ponto 
de vista macroeconômico, invariavelmente produz efeitos nefastos. 
No caso da América Latina, concluiu-se que, nos países estudados, 
se repetem programas econômicos baseados no uso de políticas 
fiscais e creditícias expansivas para acelerar o crescimento e a re
distribuição das receitas, sem observação das restrições cambiais e 
de balanço de pagamentos. Segundo concluem os citados autores, 
observou-se que transcorrido um certo período de crescimento e 
recuperação da economia, se manifestaram pressões macroeconô
micas que terminaram reduzindo os salários e provocando crise na 
balança de pagamentos. O resultado final de tais experiências foi a 
inflação galopante, o crescimento absurdo do desemprego e a crise 
dos sistemas financeiro e cambiário.62

Argentina, Venezuela e Brasil, na América latina, são países 
que foram tomados pelo populismo. A Argentina, como decorrên
cia do Peronismo, mergulhou na mais profunda recessão econômi
ca, a Venezuela, de Chaves, quebrou, o Brasil, de Bolsonaro, cami
nha no mesmo sentido.63

o PSD (36 deputados), MDB (34), DEM (28), PROS (10), PSC (9), Avante (7) e 
Patriota (6). A maior parte dessas legendas não tem uma atuação ideológica 
clara (apesar de serem classificadas como de centro e centro-direita, em muitas 
ocasiões) e está disposta a negociar apoio ao Executivo em troca de cargos 
importantes na administração pública.

62 FERNÁNDEZ, Roque B.; OCAMPO, Emilio. El populismo en Argentina y el 
mundo..., p. 140.
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Por fim, breves considerações sobre as transformações na 
Justiça. François Ost recriou, na perspectiva pós-moderna, modelos 
de juiz baseados na mitologia grega: os juízes Júpiter, Hércules e 
Hermes. Júpiter é o juiz positivista, que adota o modelo piramidal 
de ordem jurídica, nos moldes kelsenianos. O Direito é a lei estatal. 
Não consegue escapar do sagrado e da transcendência, baldadas as 
tentativas, e manifestamente entrou em desuso. Corresponde esse 
modelo piramidal às exigências do Estado Liberal do século XIX.64

Hércules é o juiz que aparece no modelo iconoclasta que faz da 
sua figura a fonte única do Direito válido e eficaz. Este juiz inspirou 
as correntes realistas, especialmente o realismo norte-americano que 
influenciou a magistratura brasileira e suas vertentes da jurisprudên
cia sociológica. Corresponde esse modelo de “funil” às exigências do 
Estado Social ou assistencial do século XX. “El juez jupiteriano era un 
hombre de ley; respecto a él, Hércules se desdobla en ingeniero social”.65

Ost disse que nada seria perdoado ao juiz assistencial, que 
precisava resolver todos os tipos de problemas, estar em todas as 
frentes, incluindo relativizar o mito da supremacia do legislador. 
Ele seria o responsável pela criação do direito, que se resume à ma
terialidade do fato. Apesar de ser o melhor modelo de juiz para a so
lução dos problemas sociais, está hoje ameaçado de transformar-se 
em utópico. Sobretudo diante da impotência para continuar cum
prindo seu papel, tende a ficar hipostasiado e corre o risco de não 
sobreviver diante do novo modelo, o do juiz Hermes.

À figura do juiz Hermes, segundo Ost, corresponde “El dere
cho postmoderno, o Derecho de Hermes, una estructura de red que 
se traduce en infinitas informaciones disponibles instantáneamen
te y, al mismo tiempo, difícilmente matizables, tal como puede serlo 
un banco de datos”. Um campo jurídico que se analisa como uma 
combinação infinita de poderes, tanto separados como confundi
dos, amiúde intercambiáveis, uma multiplicação dos atores, uma 
diversificação dos papéis.66

63 Por todos, para uma análise mais profunda da situação argentina, recomenda-
se FERNÁNDEZ, Roque B.; OCAMPO, Emilio. El populismo en Argentina y el 
mundo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Claridad/UCEMA, 2018.

64 OST, François. Júpiter, Hércules, Hermes: tres modelos de juez. 1993. Disponível 
em: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/10681/1/doxa14_10.pdf. Acesso 
em: 12 jun. 2020.

65 Idem. Ibidem, p. 179.
66 Idem. Ibidem, p. 169-194.
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Si Júpiter insiste en el polo “convención” y Hércules en el polo “invención”, 
Hermes, en cambio, respeta el carácter hermenéutico o “reflectante” 
del juicio jurídico que no se reduce ni a la improvisación ni a la simple 
determinación de una regla.67

Teubner, de sua vez, introduz a figura mítica do Deus Ro
mano Janus (guardião de portas e portões do começo e do fim). O 
pluralismo, como Janus, tem duas faces: o Direito, como discurso, 
operando fechado aos demais discursos, mas deles dependendo: 
“os fenômenos do pluralismo são, ao mesmo tempo, normas sociais 
e regras jurídicas, Direito e sociedade, formais e informais, orienta
dos por normas e espontâneos”.68

Esta revolução pluralista, observa Carlos Cárcova, produz o 
fenômeno da opacidade e da anomia do direito.

O problema hoje é que há milhares de dualidades que geram 
espaços simbólicos e, neste sentido, há um pluralismo de códigos, de 
lógicas, sistemas e referências que deixam os indivíduos indefesos, 
obrigados a projetar constantemente seus próprios sistemas de 
significações.69

Uma reflexão crítica e protetiva do Direito, para encerrar este 
item, devemos a Ost quando manifesta sua preocupação com a pos
sibilidade de a cultura jurídica pós-moderna, ao cair no esoteris
mo, renunciar a unidade de interpretação e contentar-se com uma 
complexidade de minirracionalidades no seio de uma racionalidade 
global incontrolável a partir de agora. “El problema consiste, una vez 
más, en abandonar la monofonía por la polifonía sin caer necesariamente 
en la cacofonía - el ‘ruido’, como se dice en lenguaje informático, lo carente 
de significado - ”.70

As desregulamentações, as desterritorializações, as desloca
lizações, o individualismo (desmassificação), a sociedade global de 

67 OST, François. Júpiter, Hércules, Hermes..., p. 189.
68 TEUBNER, mostrando que a ambivalência e o caráter dúplice fazem o pluralismo 

tão atraente diante dos olhos dos juristas pós-modernos. (TEUBNER, Gunther. 
Direito, sistema e policontexturalidade. Piracicaba/SP: UNIMEP, 2005. p. 79-104)

69 CÁRCOVA, Carlos María. A Opacidade do Direito. São Paulo: LTR, 1998. p. 61.
70 OST, François (1993). Júpiter, Hércules, Hermes: tres modelos de juez. 

Alicante: Doxa, n. 14. p. 169-194. Disponível em: <http://rua.ua.es/dspace/
bitstream/10045/10681/1/doxa14_10.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2021.



A JUDICIALIZAÇÃO DOS DIREITOS DA SEGURIDADE SOCIAL

67

riscos (reflexividade) e a crise financeira global do capitalismo, para 
ficar apenas nos fenômenos mais conhecidos e estudados, implicam 
rediscussão e releitura do papel e da conformação política, jurídica e 
social dos Estados, no contexto das novas necessidades e contingên
cias da construção de uma sociedade mais livre, justa e igualitária.

Comungo com Bolzan de Morais em sua profunda aborda
gem sobre as transformações (crises) do Estado na perspectiva do 
sistema jurídico. Doravante, nós juristas teremos que refletir o Es
tado a partir de sua capacidade efetivação dos Direitos Humanos 
num ambiente constitucional. Estado, Constituição e Direitos Hu
manos são temas intimamente imbricados: os Direitos Humanos 
representam a condição de sobrevivência digna do homem (art. 1° 
da CR); o Estado, incluso o Poder Judiciário, é o garante da efetivi
dade dos Direitos humanos, e a Constituição é o espaço jurídico
-político em que se define o papel do Estado, as condições de reco
nhecimento (lócus de positivação) e os instrumentos de efetividade 
dos direitos humanos.71

Indo além, para arrematar, vai-se chegar à vinculação finalís
tica entre o Sistema de Justiça e a proteção dos Direitos Fundamen
tais, entre eles, os Direitos Sociais – que dizem mais de perto com o 
objeto da presente monografia. Para Peces-Barba,

la ideología que impulsa los derechos sociales los entiende en una 
dialéctica entre el Estado y la sociedad civil, siendo la interacción de ambas 
dimensiones imprescindible para su existencia. No hay derechos sociales 
sin intervención del Estado, y sin la participación de los ciudadanos 
reclamando de éste, por un procedimiento jurídico, situado en la democracia 
parlamentaria-representativa.72

1.4 - O qUE ApORTA O MOMEnTO pOLíTICO ATUAL: A 
póS-DEMOCRACIA?

Chega-se, finalmente, ao momento atual. A globalização, o 
aumento exponencial das desigualdades econômicas e sociais, o 

71 BOLZAN DE MORAIS, José Luiz. As crises do estado e da Constituição e a 
transformação espaço-temporal dos direitos humanos. 2. ed. rev. ampl., Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2011.

72 PECES-BARBA, Gregório. Derechos sociales y positivismo jurídico: Escritos de 
Filosofía Jurídica y Política. Madrid: DYKINSON, 1999. p. 34.
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recrudescimento do neoliberalismo, o dirigismo econômico exer
cendo com exclusividade o controle social, a crise da representação 
política, a ascensão dos movimentos sociais de extrema direita e o 
advento das redes sociais digitais impuseram ao mundo, grandes e 
repentinas transformações.

Neonazismo, neofascismo, discriminação ostensiva e xenofo
bia manifestas por meio de grupos organizados e lideres populistas 
que começam a ganhar espaço nos parlamentos e a ocupar o poder 
pelo voto representam umrisco para a democracia. A polarização e 
o radicalismo que acompanham estes movimentos colocam em que 
xeque os pilares da democracia que são a liberdade de sufrágio, a 
representatividade e o pluralismo.

O enfraquecimento das democracias, não vou utilizar a pa
lavra morte ainda, devese sobretudo à crise do Estado, a sua inca
pacidade de atuar como interlocutor forte e decisivo na mediação 
social, como regulador da economia, como garantidor da segurança 
e na solução dos conflitos sociais.73

Para os neoliberais, defensores do Estado Mínimo, o que en
fraquece a democracia é o “Estado Paternalista”. Bobbio mostrou 
que os liberais investiram primeiro contra o socialismo, depois con
tra o Estado de Bem-Estar e, por último, contra a própria democra
cia, pura e simplesmente. Disse, ademais, que a insídia é grave:

Não está em jogo apenas o Estado de bem-estar, quer dizer, o grande 
compromisso histórico entre o movimento operário e o capitalismo 
maduro, mas a própria democracia, quer dizer, o outro grande 
compromisso histórico anterior entre o tradicional privilégio da 
propriedade e o mundo do trabalho organizado, do qual nasce 
direta ou indiretamente a democracia moderna (através do sufrágio 
universal, da formação dos partidos de massa, etc.)74

A nominada “pós-democracia” é um movimento sociopolíti
co caracterizado pela redução das garantias democráticas alcança
das depois de demoradas e intensas lutas sociais. Trata-se, confor
me identificou Bauman, de “um processo subreptício, apresentado 

73 BAUMAN, Zygmunt. BORDONI, Carlo. Estado de crise. [Ebook Kindle]. 
Tradução Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Zahar, dez. 2015. p. 158.

74 BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. Tradução de Marco Aurélio 
Nogueira. São Paulo: Paz e Terra, 2000. p. 141.
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como ‘natural’, que garante liberdades formais e ao mesmo tempo 
as rebaixa ou esvazia do seu real conteúdo democrático”.75

Rubens Casara, no mesmo sentido, descreve este movimento.

Os sintomas pós-democráticos estão presentes na sociedade, da 
mercantilização do mundo à sociedade do espetáculo, do despotismo 
do mercado ao narcisismo extremo, da reaproximação entre o 
poder político e o poder econômico ao crescimento do pensamento 
autoritário, sempre a apontar na direção do desaparecimento dos 
valores democráticos e dos correlatos limites rígidos ao exercício 
do poder, que hoje existem apenas como um simulacro, como um 
totem que evoca conquistas civilizatórias do passado, mas que hoje 
não passam de lembranças que confortam.76

Entre os efeitos que caracterizam a pós-democracia, com 
Bauman, podemos listar:

(a) Desregulamentação, isto é, o cancelamento das regras que 
governam as relações econômicas e a supremacia do mercado 
financeiro e das bolsas de valores. (b) Queda na participação dos 
cidadãos na vida política e nas eleições (embora com frequência 
isso seja considerado normal). (c) Retorno do liberalismo econômico 
(neoliberalismo), confiando ao setor privado parte das funções do 
Estado e os serviços de administração – antes “públicos” – e usando 
os mesmos critérios de desempenho econômico que as empresas 
privadas. (d) Declínio do Estado de bem-estar social, reservando 
serviços básicos apenas aos mais pobres, isto é, como circunstância 
excepcional, e não como parte de um direito generalizado de todos os 
cidadãos. (e) Prevalência de lobbies, o que aumenta o poder privado 
e conduz a política na direção por eles desejada. (f) Show business 
na política, quando técnicas de propaganda são empregadas para 
produzir consenso; predominância da figura do líder que não 
se apoia em seu carisma, mas confia no poder da imagem, em 
pesquisas de mercado e em projetos precisos de comunicação. (g) 
Redução de investimentos públicos. (h) Preservação dos aspectos 
“formais” da democracia, a qual pelo menos mantém a aparência 
de garantia da liberdade.77

75 CASARA, Rubens. O Estado Pós-democrático: Neoobscurantismo e gestão dos 
indesejáveis. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017. p. 17.

76 BAUMAN, Zygmunt. BORDONI, Carlo. Estado de crise..., p. 159.
77 Idem. Ibidem, p. 160.
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No que diz respeito ao tema desta monografia – retirada do 
Estado do Bem-Estar Social e judicialização dos direitos sociais –, o 
movimento de esvaziamento dos conteúdos materiais dos direitos 
fundamentais insculpidos no texto constitucional encontra-se inti
mamente ligado à chamada pós-democracia, ou, pelo menos, cons
tituise como um enfraquecimento da democracia. Rubens Casara 
observa que, com a hegemonia do mercado e o governo entregue 
aos detentores do poder econômico,

Também desaparece qualquer esforço dos agentes estatais no 
sentido da concretização dos direitos e das garantias fundamentais. 
A ‘dimensão material da democracia’ (Ferrajoli) deixa de ser uma 
preocupação do Estado, em especial porque a concretização dos 
direitos e das garantias fundamentais, que exigiria inações e ações 
do Estado nas mais diferentes áreas (trabalho, meio ambiente, 
educação etc.), muitas vezes se choca com os interesses dos detentores 
do poder econômico. A liberdade e outros “direitos negativos”, 
direitos à não intervenção do Estado, na pós-democracia, são vistos 
como negatividades, como obstáculos à eficiência do Estado ou dos 
mercados.78

No caso brasileiro, hoje nas mãos de um líder populista que 
dissemina o ódio e a discórdia no seio da sociedade e entre as ins
tituições, tendo dividido o país, a democracia realmente corre sério 
risco. Lembremos que as ameaças à democracia não provém apenas 
da força das armas e dos golpes militares, como já experimentamos, 
mas também do populismo e do narcismo coletivo que o acompa
nha (vide breve resenha retro acerca do populismo), portanto, devi
damente ungida pela vontade popular expressada nas eleições. Hi
tler e mais recentemente Chaves foram eleitos pela vontade popular 
que havia sido previamente obscurecida. Mussoline foi escolhido 
primeiro ministro pelo Rei da Itália. Os três produziram o que to
dos conhecem e não esquecem!

No caso da Europa, Manuel Castells bem descreveu a “crise 
da democracia liberal, chamando de “ruptura”. A ruptura da rela
ção entre os governantes e os governados, a desconfiança nas ins
tituições, deslegitima a representação política, e “nos deixa órfãos 
de um abrigo que nos proteja em nome do interesse comum”.79 O 

78 CASARA, Rubens. O Estado Pós-democrático: Neoobscurantismo e gestão dos 
indesejáveis..., p. 28.
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colapso gradual do modelo político de representação e governança: 
a democracia liberal que se havia consolidado nos dois últimos sé
culos, à custa de lágrimas, suor e sangue. Este movimento, que se 
assiste na Europa e na América, é caracterizado pela presença, cada 
vez mais insistente, de mobilizações populares “contra o atual sis
tema de partidos políticos e a democracia parlamentar”, sob o lema 
“não nos representam”.80  

Não é uma rejeição à democracia, mas à democracia liberal tal 
como existe em cada país, em nome da “democracia real”, como 
proclamou na Espanha o movimento 15-M. Um termo evocador que 
convida a sonhar, deliberar e agir, mas que ultrapassa os limites 
institucionais estabelecidos.81

Para Castells, na raiz da crise de legitimidade política está a 
crise financeira, transformada em crise econômica e do emprego, 
que eclodiu nos EUA, em 2008, e logo se ampliou para o mundo, 
enquanto crise do capitalismo financeiro especulativo global. Para 
salvar o colapso do sistema financeiro especulativo, foram alocados 
os recursos do Estado Social, dinheiro do povo, sendo mais explíci
to. “E assim, país a país, os governos foram intervindo, evidencian
do a falácia da ideologia neoliberal que argumenta a nocividade da 
intervenção do Estado nos mercados”.82

Para tapar os buracos financeiros derivados da especulação e 
do abuso por parte das instituições financeiras e seus responsáveis, 
que haviam auferido grandes fortunas antes da quebra, os Estados 
foram obrigados a contingenciar recursos que eram destinados à 
saúde, à educação, à pesquisa e outros serviços de interesse público. 
Em detrimento dos cidadãos, já combalidos pela crise econômica e 
o desemprego sem controle, priorizaram-se os interesses dos espe
culadores e fraudadores. As práticas de austeridade impostas por 
toda a Europa visavam à recuperação dos bancos e à redução da 
dívida pública às expensas dos recursos que eram destinados à ma
nutenção do Estado de Bem-Estar Social.

79 CASTELLS, Manuel. Ruptura: a crise da democracia liberal. 1. ed., Tradução de 
Joana Angélica d’Ávila Melo. Rio de Janeiro: Zahar, 2018. p. 7-8.

80 Idem. Ibidem, p. 8.
81 Idem. Ibidem.
82 Idem. Ibidem, p. 21.
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Parece sintomático que o povo não iria perdoar rematada in
justiça, tantos sacrifícios exigidos para salvar os bancos e os ban
queiros, aqueles que haviam sido egoistas antes da crise e se recu
saram a tentar ao menos minorar as desigualdades sociais. Mais, 
eram contra o Estado Social. Este quadro de desapontamento, alia
do à corrupção sistêmica interna à classe política, em vários países, 
como Brasil e Espanha, culminou por “minar radicalmente a con
fiança nos partidos e nos políticos”.83

Steven Levitsky e Daniel Ziblatt escreveram recentemente 
um livro fundamental que mostra exatamente “Como morrem as 
democracias”, em que se dedicam a mostrar que, hodiernamente, as 
ameaças mais sérias às democracias não derivam do nazismo, do 
comunismo, do fascismo e nem mesmo de golpes militares (Myan
mar é uma exceção) e intervenções violentas como ocorreu no Chile 
de Allende, mas sim por governos eleitos. “En la actualidad, el re
troceso democrático empieza en las urnas”.84

Segundo Robert Paxton, “o fachismo não precisa de uma 
‘marcha’ espetacular sobre alguma capital para se instalar; basta
-lhe uma decisão aparentemente anódina de tolerar um tratamento 
ilegal dos inimigos”.85

Rui Cunha Martins, parafraseando Robert Paxton, assevera 
que

podemos encontrar sinais de advertência ameaçadores em situações 
de paralisia política frente a uma crise, conservadores ameaçados 
em busca de aliados mais duros, dispostos a prescindir do devido 
processo e do império da lei e que buscam opoio de massas mediante 
demagogia nacionalista e racista”.86

A exemplo dos fascistas, os autocratas mantém um íntima 
relação com o capitalismo. Rui Cunha Martins disse que se o capi
talismo funciona como um cavaleiro sem cabeça, o fascismo é a sua 

83 CASTELLS, Manuel. Ruptura..., p. 23.
84 LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. Cómo mueren las democracias. Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires: Ariel, 2018.
85 PAXTON, Robert O. The Anatomy of Fascism. New York: Alfred A. Knopf, 2004. 

p. 256.
86 MARTINS, Rui Cunha. A Hora dos Cadáveres Adiados: corrupção, expectativa e 

processo penal. São Paulo: Atlas, 2013. p. 31.
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noiva-cadáver.87No poder, os partidos fascistas cumprem a cartilha 
do capitalismo: proibem greves, dissolvem os sindicatos indepen
dentes, reduzem o poder de compra dos assalariados e financiam 
generosamente as indústrias de armamentos, para imensa satisfa
ção dos empresários (Robert Paxton).88

Os autocratas eleitos costumam manter uma aparência de 
democracia, mas a vão diminuindo até despojá-la de conteúdo. As 
medidas governamentais adotadas são legais e devidamente sufra
gadas pelas Casas Legislativas ou pelo Judiciário. Muitas vezes, são 
rotuladas de medidas de fortalecimento da democracia, de salva
mento da economia, de combate à corrupção, de redução dos níveis 
de paternalismo social, de fim aos supostos privilégios, de controle 
das histerias dos ambientalistas, de desburocratização ou desone
ração do Estado, ou mesmo de fortalecimento das instituições. As 
pessoas acreditam que estão vivendo em uma democracia, até que, 
em um dado momento, bem adiante, começam a perceber que, su
breptícia e imperceptivelmente, as bases da democracia foram sola
padas. É oportuna e precisa a síntese de Levitsky e Ziblatt,

Y así es como los autócratas electos pervierten la democracia, llenando 
de personas afines y ‘controlando’ los tribunales y otros organismos 
neutrales, sobornando a los medios de comunicación y al sector privado (u 
hostigándolos a guardar silencio) y reescribiendo las reglas de la política 
para inclinar el terreno de juego en contra el adversario. La paradoja 
trágica de la senda electoral hacia el autoritarismo es que los asesinos de la 
democracia utilizan las propias instituciones de la democracia de manera 
gradual, sutil e incluso legal para liquidarla.

Este é o cuidado que se deve tomar em relação à democracia, 
cujas ameaças concretas hoje derivam muito mais das autocracias 
do que dos golpes militares. Os autocratas, comprometidos como o 
ideário neoliberal, significam ameaças pungentes e irreprocháveis 
às democracias, na medida em estarão comprometidos com o sola
pamento dos direitos sociais, o fim do Welfare State e a limitação 
das atribuições judiciais na defesa da Constituição e da própria 
democracia.

Uma democracia se avalia por dois aspectos, um estrutural e 
outro dinâmico. O respeito às instituições democráticas, o sufrágio 

87 MARTINS, Rui Cunha. A Hora dos Cadáveres Adiados..., p. 24.
88 Idem. Ibidem, p. 25.
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e a alternância no poder são aspectos formais estruturais. A dinâ
mica da democracia diz respeito à sua efetividade material. É no 
exercício social sensível que se mede o nível de plenitude demo
crática. Contingências culturais, econômicas ou mesmo territoriais 
podem afastar das urnas e das deliberações políticas posteriores 
grupos ou pessoas.89

O fator que mais contribui para a fuga dos eleitores, fenôme
no antidemocrático e indesejado, é a desconfiança generalizada na 
classe política. No Brasil, nas últimas eleições, apesar de o voto ser 
obrigatório, os índices de abstinência foram verdadeiramente ab
surdos. Há um desinteresse notável da população sobre os destinos 
políticos do país.

O exercício do sufrágio universal e o voto nas eleições a cada 
quatro anos não são suficientes para caracterizar o efetivo exercício 
democrático, sobretudo quando a ruptura da confiança entre gover
nantes e governados corrói a democracia participativa. Reformas de 
vulto são aprovadas, afetando interesses vitais dos trabalhadores, 
aposentados e pensionistas, com votos de representantes políticos 
negociados sem a participação dos interessados e suas forças repre
sentativas extraparlamentares: associações e sindicatos.

Os espaços constitucionais de participação e controle social 
(conselhos gestores e conselhos de direito), com a extrema direita no 
poder, no caso brasileiro, ou são suprimidos ou são grosseiramente 
colonizados por membros ideológicos do governo populista, resul
tando na quase nula participação popular.90 Se já havia um senso co
mum de “irresponsabilidade sistêmica” diante assuntos de interesse 
social, alimentado no seio da sociedade, com o quasefechamento 
dos canais de acesso aos centros decisórios políticos e comunitários, 

89 LAVALLE, Adrian Gurza. Participação, (Des)Igualdade Política e Democracia. 
In: MIGUEL, Luis Felipe (Org.). Desigualdades e democracia  O debate da teoria 
política. São Paulo: Ed. Unesp, 2016. p. 171-202.

90 MOTTA, Claudia. Decreto de Bolsonaro extingue canais de participação social 
em políticas públicas. In: Rede Brasil Atual. 2019. Disponível em: https://www.
redebrasilatual.com.br/politica/2019/04/decreto-de-bolsonaro-extingue-
orgaos-de-participacao-popular/. Acesso em; 30 mar. 2021.

 MELITO, Leandro. Bolsonaro promove desmonte das políticas de combate 
à fome: cortes orçamentários, fim de programas, loteamento de cargos e fim 
de participação social colocam política em risco. In: Site Brasil de Fato. 2020. 
Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2020/02/04/bolsonaro-
promove-desmonte-das-politicas-de-seguranca-alimentar. Acesso em: 30 
mar. 2021.
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nada mais se pode esperar em termos de participação social.91 Tem
-se, bem por isso, uma democracia frágil, retraída e incompleta: um 
arremedo de democracia, ao invés do “excesso de democracia”.

Penso, em conclusão, que o ponto nodal e de deslinde da in
trincada questão (polarização) que se arrasta nos debates sobre o 
Estado, a democracia e o capitalismo, é a despolitização, o desgaste 
das instâncias políticas. A política se contaminou de tal forma com 
o “fetiche da mercadoria”, que tudo hoje é decidido com base na 
lógica da economia. Os sistemas político e econômico deixam de ser 
complementares e as decisões políticas passam a ser decisões eco
nômicas, com a implosão da política enquanto sistema autônomo e 
autorreferencial.

A democracia passou a ser um sistema moldado pela socie
dade capitalista e o seu“fetiche da mercadoria”, no qual os indiví
duos interiorizaram completamente a necessidade de “trabalhar e 
ganhar dinheiro”. O risco desta imersão inconsciente dos sujeitos 
da democraciano capitalismo éapontado pelo professor Rui Cunha 
Martins:

Em síntese, o risco é o de colocar a tônica na permanente manipulação 
dos cidadãos e do sistema democrático pelos grandes grupos 
econômicos, abstratamente acusados de desvirtuar a democracia, 
se omitir a discussão, que desde esta ótica bem mais importaria, 
sobre o sistema fetichista de base, que reduz o próprio exercício 
político a um cortejo de episódios negociais submetidos à lógica dos 
‘imperativos’, os tecnológicos, os do mercado, e outros mais”.92

Embora o conceito de democracia também evolua, deman
dando sempre adaptações, Bobbio mostrou isso no seu “O Futuro 
da Democracia”,93 ao que se vê, ainda não é tempo de concordar 
que temos “democracia demais” ou que haja alguma razão plausí
vel para sustentar a sua flexibilização com a limitação dos conteú
dos materiais dos direitos e garantias fundamentais insculpidos na 
Constituição. 

91 DALLARI, Dalmo de Abreu. Conselhos populares e democracia participativa. In: 
Migalhas, 2014. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/203171/
conselhos-populares-e-democracia-participativa. Acesso em: 22 mar. 2021.

92 MARTINS, Rui Cunha. A Hora dos Cadáveres Adiados: corrupção, expectativa e 
processo penal. São Paulo: Atlas, 2013. p. 22.

93 BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia...
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caPítulo ii

UTOPIAS, PARADOXOS E 
POSSIBILIDADES DO  

WELFARE STATE DO SÉCULO XXI

2.1 - InTRODUÇÃO

O Estado do Bem-Estar Social é assunto paradoxal e trans
versalmente permeado por utopias, contradições, ideologias e ilu
sões. Aliás, delas sempre dependeu, baldadas as tentativas de um 
existencialismo unidimensional sem sonhos que a modernidade se 
esforçou por criar: um homem camusiano ou kafkiano, individua
lista e possessivo, isolado da realidade, despojado de perspectivas 
de futuro e sem esperanças nas transformações sociais e no porvir.

Talvez não existam mesmo instrumentos adequados para 
apreender a realidade social em movimento da contemporaneidade 
(líquida ou incontida, no dizer de Bauman), por isso o recurso a 
utopias e paradoxos, o que se explica, em certa medida, exatamente 
pelo caráter transitório, de frenético movimento e inconsistente da 
realidade, que constitui na sociedade pós-moderna um eterno “es
tado de experiência”.

Utopias e paradoxos refletem o paradigma pós-moderno, 
desconfortável até certo ponto, em que uma mesma ideia pode ser 
verdadeira em um determinado contexto e falsa em outro, diante 
da incerteza e do pluralismo de sentidos. Mas, sobretudo, devem 
ser encarados como símbolo das oportunidades: de realizar sonhos, 
de fazer transformações, de revisar conceitos, de acreditar que as 
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coisas são possíveis (ou impossíveis mesmo) e, talvez, de realizar 
críticas e autocríticas, que nos permitam escapar das ilusões e co
nhecer, compreender e demarcar as diferentes formas de racionali
dades possíveis implicadas na nossa realidade de mundo.

Calha aqui uma explicação conceitual. A expressão utopia, 
neste ensaio, é empregada justamente com o sentido que celebri
zou a obra de Thomas More:94 uma ilha imaginária que se erige 
como crítica social à propriedade e ao dinheiro, em que a justiça é 
uma forma de promover o bem diante do poder autoritário.95 É, na 
verdade, uma crítica que se adapta à realidade hoje existente, uma 
denúncia contra os males sociais, o egoísmo, a violência dos pode
rosos e a fragilidade dos laços sociais.96

O conceito de utopia é um conceito histórico. Refere-se aos 
projetos de transformação social que se consideram impossíveis. 
Por que razões impossíveis? Na atual discussão da utopia, a im
possibilidade da realização do projeto de uma nova sociedade se 
afirma, primeiro, porque os fatores subjetivos e objetivos de uma 
determinada situação se opõem à transformação. Fala-se então de 
imaturidade da situação social, por exemplo, a propósito dos pro
jetos comunistas durante a Revolução Francesa, ou, quiçá, hoje, do 

94 Sir Thomas More (ou Morus) sabia muito bem que, tanto quanto um projeto 
para o estabelecimento de uma vida boa, seu plano de um mundo limpo da 
insegurança e dos medos sem fundamento era apenas um sonho: ele chamou 
a sua concepção de “utopia” referindo-se ao mesmo tempo a duas palavras 
gregas: eutopia, ou seja, “lugar bom”, e outopia, que significa “lugar nenhum” 
(BAUMAN, Zygmunt. Tempos Líquidos..., p. 100).

95 Dahrendorf, a partir dos preceitos filosóficos de Popper sobre a incerteza e a 
dúvida, acredita que os utopistas possuem em suas obras um traço comum: 
de Platão, passando por Morus, Hegel e Rousseau, até Orwell, todas as 
sociedades são concebidas no plano ideal, em que a mudança está ausente 
bem como os conflitos estruturais. A história seria um rio caudaloso em 
constante movimento, ao passo que a utopia nada mais seria que uma calma 
laguna. Seriam sociedades sem história (DAHRENDORF, Ralf. Ensaios de Teoria da 
Sociedade. São Paulo: Zahar e Universidade de São Paulo-USP, 1974).

96 Não deixa de levar em conta o sentido lato de ideologia, força essencial e 
intrínseca à condição humana, que mobiliza os indivíduos e as multidões, 
alimenta intolerância, intenta conservar ou modificar a sociedade, produz 
guerras e revoluções. Um estado de espírito utópico que está incongruente 
com o que ocorre na realidade. Na mentalidade utópica, o inconsciente 
coletivo, guiado pela representação tendencial e pelo desejo de ação, oculta 
determinados aspectos da realidade. Volta as suas costas a tudo que possa 
abalar sua crença ou paralisar seu desejo de mudar as coisas (MANNHEIM, 
Karl. Ideologia e utopia. Rio de Janeiro: Zahar, 1976. p. 66-67).
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socialismo nos países do capitalismo avançado. Ambos são exem
plos de ausência real ou suposta de fatores subjetivos e objetivos 
possibilitadores de uma realização.97

Habermas, em primoroso escrito da metade dos anos 90 do 
século passado, sobre o esgotamento das energias utópicas do Esta
do do Bem-Estar Social, assim pontificou:

Desde o início do século XIX, “utopia” transformou-se em um conceito 
de luta política usado por todos contra todos. Em primeiro lugar, o 
reproche é dirigido contra o pensamento abstrato do Iluminismo e 
seus herdeiros liberais; então, naturalmente, contra os socialistas 
e comunistas, bem como contra os ultraconservadores — contra 
uns porque evocavam um futuro abstrato, contra outros porque 
evocavam um passado abstrato. Como todos estavam contaminados 
de pensamento utópico, ninguém queria ser um utopista.98

Para Habermas, no limiar do século XXI, desenha-se o pano
rama aterrador da ameaça mundial aos interesses da vida em geral:

a espiral armamentista, a difusão incontrolada de armas nucleares, 
o empobrecimento estrutural dos países em desenvolvimento, 
o desemprego e os desequilíbrios sociais crescentes nos países 
desenvolvidos, problemas com o meio ambiente sobrecarregado, 
altas tecnologias operadas às raias da catástrofe, dão as palavras-
chave que invadiram a consciência pública através dos meios de 
comunicação de massa.99

Paradoxo é uma contradição, pelo menos aparente, com o sen
so comum e com a lógica, um raciocínio que encerra uma oposição. 
Emprego aqui o vocábulo paradoxo como proposição que parece se 
autocontradizer, mas que, na verdade, expressa uma das hipóteses 
possíveis. Não é, portanto, uma simples contradição entre duas pro
posições, mas uma implicação de dependência entre duas proposi
ções que, reciprocamente, se negam a ponto de bloquearem futuras 
comunicações.

97 Cf. MARCUSE, Herbert. El final de la utopía. Barcelona: Planeta-Agostini, 1986. 
p. 8-9.

98 HABERMAS, Jürgen. A Crise do Estado do Bem-Estar Social e o esgotamento 
das energias utópicas. In: Revista A Nova Instransparência. p. 103-114, set. 1987. 
p. 103-114.

99 Idem. Ibidem, p. 103-114.
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Falar-se em paradoxo é fundamental para os adeptos da te
oria dos sistemas, como N. Luhmann, que constrói a teoria social a 
partir do seu paradoxo constitutivo da diferença entre sistema e en
torno, representando uma condição necessária para a concepção e 
a crítica do direito. A questão não é a eliminação do paradoxo, mas 
a sua ampliação e o seu desenvolvimento mediante a desparadoxiza-
ção. Na matriz sistêmica, o paradoxo é usado construtivamente ou 
criativamente na observação e na descrição do sistema jurídico: o 
fato de que a aceitação de uma descrição tenha como consequência 
a aceitação de uma descrição oposta, na medida em que não existe 
um observador último capaz de conhecer uma verdade última.100

Estado Social e Welfare State, para ficar nas denominações 
mais usuais, são categorias jurídicas diversas do ponto de vista da 
Teoria do Estado, embora guardem traços comuns. O Welfare State 
“se refere basicamente a uma dimensão da política estatal: a finali
dade de produzir bem-estar social. É um conceito mensurável em 
função da distribuição das cifras do orçamento destinadas aos ser
viços sociais e de outros índices”.101 Estado Social é uma denomi
nação mais ampla, inclusiva de aspectos não apenas relacionados 
com o bem-estar, nada obstante seja este o seu componente mais 
importante. Incluem os “problemas gerais do sistema estatal con
temporâneo, que, em parte, podem ser medidos e, em parte, apenas 
entendidos”.102

O objetivo do Welfare State consiste em oferecer algum tipo 
de proteção para as pessoas que, sem a ajuda do Estado, possivel
mente, não sejam capazes de ter uma vida minimamente aceitável 
segundo os critérios da sociedade moderna. Os direitos da Seguri
dade Social representam a sua face mais aparente. Não se concebe 
um modelo de Estado Social em que os riscos sociais decorrentes 
da morte do provedor familiar, da invalidez, da idade avançada, da 
pobreza extrema, da deficiência, do desemprego, da maternidade, 

100 A propósito, consultar ROCHA, Leonel Severo (org.). Paradoxos da auto-
observação: percursos da teoria jurídica contemporânea. 2. ed., Ijuí: Unijuí, 2013; 
CLAM, Jean. Questões fundamentais de uma teoria da sociedade: contingência, 
paradoxo, só-efetuação. São Leopoldo: Unisinos, 2006; MAGALHÃES, Juliana 
N. O uso criativo dos paradoxos do direito: aplicação dos princípios gerais 
de direito pela Corte de Justiça Europeia. In: ROCHA, Leonel Severo (org.). 
Paradoxos da auto-observação: percursos da teoria jurídica contemporânea. 2. ed.. 
p. 285-328, Ijuí: Unijuí, 2013. p. 285-328.

101 GARCÍA-PELAYO, Manuel. As Transformações do Estado Contemporâneo..., p. 2.
102 Idem. Ibidem.
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da doença profissional e do trabalho especial não estejam adequa
damente cobertos pelo Estado, embora seja necessário discutir-se, 
sobretudo diante da crise multifacetada que o afeta, em todas as 
suas circunstâncias, a menor ou maior participação sua, dos segu
rados e dos agentes econômicos.

É que o reconhecimento e a concretização dos direitos sociais 
estão intimamente vinculados ao conceito ideal de cidadania. Em 
um Estado Democrático de Direito comprometido com os valores da 
cidadania e da dignidade humana (art. 1º, II e III, da Constituição da 
República de 1988) existe o que se pode chamar de compromisso do 
Estado com o reconhecimento e concretização dos Direitos Sociais. 
A chamada cidadania social, na sua acepção mais compreensiva, 
desde Marshall, supõe que os indivíduos estejam garantidos pela 
mão visível do Estado e possam desfrutar de educação, assistência 
sanitária, seguro social para o caso de desemprego, incapacidade 
e velhice, e assistência social em caso de vulnerabilidade.103 Esses 
direitos sociais básicos são condições para um nível adequado de ci
vilidade ou civilização, e não podem ser negados ao indivíduo, sem 
que com eles se suprima a cidadania, o que representaria, em nosso 
sistema normativo constitucional, rematada inconstitucionalidade.

O mundo ocidental vive um momento de ebulição e indefi
nição quanto aos rumos do Estado do Bem-Estar Social, cujo futuro 
tem ocupado as pautas de políticos, juristas, economistas, sociólo
gos, filósofos e cientistas políticos. Sobretudo, representa assunto de 
relevante interesse social, que a todos, inexoravelmente, afetará, in
dependentemente da condição econômica ou da situação geográfica.

A discussão sobre a existência, a manutenção, a extensão, 
os limites e as possibilidades do Estado do Bem-Estar Social, uma 
das mais palpitantes da atualidade, constitui um temário em que 
sonhos (quase delírios) e contradições vicejam, tanto permitindo a 
busca de solução dos problemas quanto se colocando como verda
deiras cortinas de fumaça a impedir medidas políticas de consenso, 
que conjuguem os interesses sociais e econômicos, aparentemen
te conflitivos. O futuro do Estado do Bem-Estar Social constitui a 
chave de uma convivência harmônica para as gerações presentes e 
futuras, e o Direito assume um papel importante nesse debate.

Neste capítulo, encaminho aproximações jurídicas, políticas, 
sociais e econômicas acerca do tema, as quais, certamente, não es

103 MARSHALL, T. H. Cidadania, Classe Social e “status”. Rio de Janeiro: Zahar, 1969.
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capam dos mesmos vícios e críticas que todos apontam, mas têm 
a presunção de carrear ao debate um “quê” de inovação: a refle
xão crítica a partir das utopias e dos paradoxos do Estado Social. 
Em suma, o que almejo é demonstrar que o Estado do Bem-Estar 
Social, sobretudo nos países do capitalismo tardio, tem seu lugar 
garantido, embora se possam discutir os níveis de participação da 
sociedade civil, da família e do próprio capitalismo no desenho das 
estruturas dos sistemas de seguridade social, enfim, talvez uma 
nova forma de solidariedade social em que o papel do Estado não 
seja central.104

2.2 - A pARADOxAL EMERGênCIA DO ESTADO DO bEM-
ESTAR SOCIAL: pOR COnTInGênCIA DO CApITALISMO

O Estado Social que temos em vista é o que se acha contido 
juridicamente no constitucionalismo democrático. Alcançá-lo, já foi 
difícil, conservá-lo parece quase impossível. E, no entanto, é o Estado 
a que damos, do ponto de vista doutrinário, valorização máxima 
e essencial, por afigurar-se-nos aquele que busca realmente, como 
Estado de coordenação e colaboração, amortecer a luta de classes e 
promover, entre os homens, a justiça social, a paz econômica (Paulo 
Bonavides).105

Antes das breves considerações sobre o Estado Social, suas 
origens e evolução, é preciso destacar, no que concerne à sua face 
mais aparente, que é o Estado Previdenciário, dois importantes 
marcos históricos: as leis sociais de Bismarck, na Alemanha, e o 
Relatório Beveridge, na Grã-Bretanha.

Primeiro, as leis sociais encaminhadas por Bismarck na Ale
manha, em 1883, criando o seguro-doença obrigatório para prote
ger os operários de salário baixo, iniciativa que foi seguida no con
junto dos países industrializados. “Os senhores democratas tocarão 

104 Os temas aqui desenvolvidos também o foram, de forma bem mais abreviada, 
em: VAZ, Paulo Afonso Brum. Paradoxos, Utopias e o futuro do Estado do Bem-
Estar Social no Brasil. In: BOTELHO, Catarina Santos; EFING, Antônio Carlos, 
LA BRADBURY, Leonardo Cacau Santos. Direito e seus desafios socioambientais 
e tecnológicos nas democracias contemporâneas. Curitiba: Íthala, 2021, Capítulo 3. 
p. 89-118.

105 BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 10. ed., São Paulo: 
Malheiros, 2011. p. 187.
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flauta quando o povo se der conta de que o soberano cuida melhor 
dos seus interesses”, disse Bismarck.

Depois, o chamado Relatório Beveridge, encomendado por 
Churchill, em 1940, no auge da guerra, para combater tanto os efei
tos da crise de 30 como da própria guerra. O Relatório, sob a pena 
de Beveridge, publicado em 1942, expôs os princípios que ainda 
hoje são utilizados para fundamentar as obrigações do Estado em 
face da sociedade, para lutar contra os cinco flagelos da humanida
de: “a doença, a ignorância, a dependência, a decadência e a favela”.

O Estado Previdenciário beveridgeano representa o meio de 
proteger o conjunto da sociedade de si mesmo, e não um vetor de 
generosidade dos mais ricos em relação aos mais pobres. Conven
cido de que a sociedade empobrece se não gastar o suficiente, Be
verigde, no relatório que nominou Full Employment in a Free Society, 
reputa plenamente necessário que o Estado garanta o consumo al
cançando aos mais necessitados a renda mínima necessária. Outros 
países, como os EUA, passaram a adotar os princípios do relatório 
para garantir assistência social aos idosos e necessitados.

Não há consenso doutrinário sobre quem teria sido o pre
cursor da ideia de Estado Social, García-Pelayo reporta-se a Lorenz 
von Stein, quando este, em 1850, anunciou, em seus escritos, o fim 
da época das revoluções e das reformas políticas e o início das revo
luções e reformas sociais, vinculando sociedade e Estado, enquanto 
instrumento de desenvolvimento da personalidade dos indivíduos. 
A correção das disfuncionalidades da “sociedade industrial pelo 
Estado não é só uma exigência ética, mas também uma necessidade 
histórica, por isso é preciso optar entre a revolução ou a reforma 
social”.106

Em Stein, é fundamental a ideia do interesse, é dizer, um plexo 
de necessidades subjetivadas que se aproxima do que a doutrina 
convencionou chamar de procura existencial (o homem desenvolve 
sua existência dentro de um âmbito constituído por um leque de 
situações, de bens e serviços materiais e imateriais, numa palavra, 
por certas possibilidades de existência que caracterizam o seu es
paço vital107). O interesse é o princípio que move a sociedade, a ma
neira de criar nas elites a consciência da reforma social, a ideia da 

106 GARCÍA-PELAYO, Manuel. As Transformações do Estado Contemporâneo..., p. 2.
107 Cf. Forsthoff apud GARCÍA-PELAYO, Manuel. As Transformações do Estado 

Contemporâneo..., p. 15.
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“substituição do interesse parcial por um sistema global de interes
ses recíprocos”.108

Devese a Hermann Heller109 a construção teórica da noção 
de Estado Social de Direito. Heller, nos anos 20 e 30, intentava sal
var a democracia e o Estado de Direito do jugo da ditadura fascista 
e também da degeneração que lhe impunha o positivismo jurídico 
(racionalismo formalista e o antiformalismo irracionalista) e os in
teresses das classes dominantes.110

A solução não está em renunciar ao Estado de Direito. Consiste em 
dar a ele um conteúdo econômico e social, e realizar, dentro de seus 
marcos, uma nova ordem laboral e de distribuição de bens: apenas 
o Estado Social de Direito pode constituir uma alternativa válida 
frente à anarquia econômica e à ditadura fascista. Por isso, só ele 
pode ser a via política para salvar os valores da civilização.111

A concepção helleriana de Estado Social de Direito cria con
dições de possibilidade para as classes trabalhadoras e a burguesia 
alcançarem um equilíbrio juridicamente regulado. O que se pro
punha era a viabilidade de uma ordem justa da autoridade sobre 
a economia, particularmente mediante a limitação da propriedade 
privada, a subordinação do regime laboral ao direito, a interven
ção coercitiva do Estado nos processos produtivos e o traslado da 
atividade econômica do âmbito do direito privado para campo do 
interesse público.

O Estado de Direito representou a plena sujeição da atividade 
estatal à Constituição e às normas aprovadas conforme os proce
dimentos por esta previamente estabelecidos, de forma a garantir 
o funcionamento legalmente controlado dos órgãos do poder, o 
exercício da autoridade conforme as disposições legais, o reconhe
cimento e a observância dos direitos individuais, coletivos, sociais, 
culturais e políticos.

108 GARCÍA-PELAYO, Manuel. As Transformações do Estado Contemporâneo..., p. 3.
109 HELLER, Hermann. Escritos Políticos. Madrid: Alianza Universidad, 1985.
110 TREVES, Renato. La doctrina del Estado de Hermann Heller. In: Revista de 

la Facultad de Derecho de México, n. 25-26, 1957. Disponível em: http://www.
juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/25/dtr/dtr15.pdf. 
Acesso em: 30 jan. 2021.

111 Pensamento de Heller, apud GARCÍA-PELAYO, Manuel. As Transformações do 
Estado Contemporâneo..., p. 5.
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Trata-se, pois, de uma definição matriz filosófica liberal, vale 
dizer, o culto às liberdades dos indivíduos a partir da limitação à 
atuação do Estado, contrapondo-se, pois, ao totalitarismo, que, em
bora também estivesse legitimado por instrumentos jurídicos, era 
caracterizado pela supressão das liberdades individuais e públicas, 
inclusive a proscrição de partidos políticos, de órgãos deliberativos 
e de liberdades de trânsito, reunião e expressão.112

As características antes citadas do Estado de Direito funcio
nam como esteios da definição dos sistemas constitucionais, que 
evoluíram a partir de quatro matrizes filosóficas: a liberal, a social, 
a democrática e a cultural. Desde o início do século XX, dominava 
o constitucionalismo liberal. As Constituições se estruturavam a 
partir dos direitos de liberdade, propriedade, seguridade jurídica 
e igualdade. Seus principais corolários eram os direitos de associa
ção, petição, sufrágio e liberdade de consciência.

Para Heller, o Estado de Direito é o resultado provisional de 
um processo de racionalização do poder segundo o qual se reivindi
ca e fortalece a burguesia. Progressivamente, também os trabalhado
res, organizados em sindicatos e ainda em partidos, conseguem esta
belecer o poder legislativo do povo. Assim, o economicamente débil 
procura, através de uma nova legislação, limitar o economicamente 
poderoso e obrigá-lo a reconhecer seus direitos e melhores condições 
de trabalho, com salários dignos e o fim da escravidão disfarçada.

O constitucionalismo social representa uma nova etapa den
tro do Estado de Direito. Surgiu com Constituição mexicana de 1917 
(Carta de Querétaro) e depois na Constituição alemã de Weimar, 
de 1919, esta repercutindo na Europa, enquanto aquela se difundiu 
mais na América Latina.

112 Os aspectos de natureza estritamente formal (a existência de uma Constituição, 
por exemplo) não são suficientes para caracterizar o Estado de Direito. Basta 
lembrar que os regimes comunistas e corporativistas se legitimaram a partir 
dos próprios textos constitucionais, o nacional socialismo, o falangismo e 
o fascismo criaram leis para respaldar seus governos. Hitler, por exemplo, 
estava basicamente respaldado pela Lei de Autorização de 1933, que lhe 
dava poderes de legislar ao seu talante. E assim se pôs a fazer, editando, 
entre outras, as leis racistas, de Nuremberg de 1935. Na Itália, Mussolini 
também respaldou o seu poder fascista em vários textos de lei, sendo sua 
“governabilidade” decorrente da Lei Acerbo de 1923. Em 1925, Mussolini 
foi investido de faculdades delegadas para legislar, e sua principal decisão 
foi integrar, em 1926, o Tribunal Especial para a Defesa do Estado, o que é 
considerado a verdadeira lei fundamental do regime.
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A República de Weimar foi considerada um mal menor pe
las classes dominantes diante da ameaça revolucionária dos movi
mentos laborais que tomaram a Europa. Interessa, pois, identificar 
a sua influência na configuração do estado alemão, conferindo-lhe 
as características de Estado Social em substituição ao Estado Liberal 
então vigorante, baseado em uma perspectiva de proteção apenas 
dos direitos individuais. A decadente e enfraquecida monarquia, 
depois de quarenta e sete anos de Kaiserreich (1871 a 1918), deu lu
gar ao sistema político republicano parlamentarista (1919), e foram 
lançadas as bases da proteção social estatal, cujos fundamentos 
constitucionais estavam assentados no reconhecimento de direitos 
sociais prestacionais a cargo do Estado, inspirados, em boa medida, 
no constitucionalismo soviético.

As teses sociais de Weimar tiveram ressonância nas socieda
des industriais, notadamente porque permitiam fazer face às pres
sões das classes trabalhadoras inspiradas no ideário da Revolução 
Soviética. As teses da Carta Mexicana estavam mais voltadas para 
aplacar as inquietudes das sociedades rurais. A perspectiva euro
peia da Carta de Weimar ao Estado Social de Direito, o identifica 
estritamente com a classe trabalhadora e com suas formas organi
zadas de luta: os sindicatos e os partidos políticos. A Constituição 
mexicana (Querétaro) traduz-se como resposta protetiva à mesma 
perspectiva latino-americana contra exploração proletária nas cida
des e no meio rural. Assim, os fundamentos do Estado Social de 
Direito, na Europa e na América Latina, se integram por caminhos 
diferentes: industrial e comercial, na Europa, e urbano e agrícola, 
na América.

Sinteticamente, consoante descreve Avelãs Nunes, os prin
cipais traços da emblemática Constituição de Weimar foram os se
guintes: programação econômica, planificação urbanística – ordena
mento do território e enquadramento jurídico, novos direitos sociais: 
direito à habitação, direito à educação, direito à saúde, direito de 
organização sindical como direito fundamental dos trabalhadores, 
função social da propriedade (vinculação da propriedade ao bem 
comum – não só limite negativo, mas como dever positivo de ação), 
gestão dos trabalhadores nas empresas – limitação à liberdade abso
luta do capital e atribuição de responsabilidade social às empresas.113

113 AVELÃS NUNES, António José. As voltas que o mundo dá: reflexões a propósito 
das aventuras e desventuras do estado social. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2011. p. 38.
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Surgem também, sob o influxo das Constituições, os chama
dos direitos fundamentais prestacionais (de fato e normativos) a 
cargo do Estado, tais como os concernentes à educação, à cultura, 
à previdência, à saúde e aos meios de subsistência, cujo exemplo é 
o direito ao mínimo existencial, que ganhou espaço a partir do re
conhecimento constitucional da dignidade humana como princípio 
estruturante do Estado Social. Nesta toada, um dos corolários mais 
relevantes do constitucionalismo social foi conferir base para a ação 
intervencionista dos Estados em todos os segmentos da vida social, 
sobretudo na economia.

A Grande Depressão de 1929 foi o impulso que faltava à 
emergência do Estado Social. Ainda sob os efeitos do pós-guerra, o 
capitalismo teve seus alicerces violentamente abalados pela Grande 
Depressão de 1929, experimentando sua mais profunda crise econô
mica de toda a história.

Depois do boom da indústria automobilística americana, em 
1926, que gerou o chamado efeito arrastamento para outras ativi
dades como a construção civil que teve um crescimento. Problemas 
de estabilidade estrutural levaram a que a capacidade de produ
ção instalada ultrapassasse em 20% da capacidade de escoamento 
das mercadorias produzidas. Essa contingência econômica foi fatal 
à economia capitalista desencadeando o “crash” da bolsa de New 
York – a grande depressão.

Os preços despencaram gerando deflação, recessão, falências 
e a consequente diminuição da produção e desemprego em mas
sa. O capitalismo, naquela situação periclitante, pediu socorro ao 
Estado. Em 1932, o governo Roosevelt implantou o conhecido new 
deal estabelecendo um conjunto de ações políticas de salvamento: 
aumento das despesas públicas, injeção de milhares de dólares na 
economia, medidas adotadas no sentido de atender as necessidades 
mais prementes dos trabalhadores: subsídio ao desemprego e aos 
idosos. As medidas de Roosevelt, boicotadas pela Suprema Corte 
americana,114 não deram certo. O investimento privado não aumen

114 Comprometido a enfrentar a grande depressão de 1929, tendo-se dedicado 
intensamente durante seu primeiro mandato, por meio do New Deal (1932 
a 1936) a atacar os mais graves problemas sociais e econômicos provocados 
pela crise econômica, Roosevelt teve que amargar, ao longo de 1935 e 1936, 
sucessivas decisões contrárias da Suprema Corte, composta majoritariamente 
por republicanos, abalando os pilares centrais do New Deal e declarando ilegais 
a maioria dos programas de emergência que criara.
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tou e o desemprego não reduziu. Somente com a 2a Guerra mundial 
é que a crise se resolveu, graças à colossal destruição de capital à 
escala global. A morte resolveu o problema.115

A grande depressão econômica iniciada em 1929 somente foi 
debelada ela emergência do keynesianismo e a decadência do mo
netarismo. A ideia de intervenção do Estado na Economia era uma 
tentativa de conciliar o progresso social e a eficácia econômica. A 
existência de órgãos centrais de direção e consequente intervenção 
do Estado na economia com a socialização dos investimentos (sub
sídio ao desemprego, às situações de risco social como a doença e a 
invalidez, subsídio à velhice (aposentadoria), política fiscal, controle 
sobre os investimentos, a inflação, o nível de empregos (manutenção 
do poder de compra dos trabalhadores) e do nível de crescimento 
econômico, interpretando a “Curva de Phillips” como uma relação 
causal que oferecia aos responsáveis pela política econômica um 
trade-off inflação/desemprego consideravelmente estável, foram, 
basicamente, os postulados do pensamento de Keynes, que, grosso 
modo, assim pode ser resumido: Se se quer reduzir o desemprego, 
basta aceitar o aumento da inflação; se se quer reduzir a inflação, 
basta aceitar um pouco mais de desemprego.116

Nesta onda progressista, pegou carona o Estado do Bem-Es
tar Social, que encontrou no pensamento de Keynes o seu ponto de 
equilíbrio, com a afirmação dos direitos sociais típicos de cidada
nia, sem que isso prejudicasse o crescimento econômico.117

A crise evidenciou o equívoco inserto no ideário liberal smi
thiano fundado na lógica de que a economia não deveria constituir 
uma permanente preocupação do Estado. A superação passou pela 

115 Ver AVELÃS NUNES, António José. As voltas que o mundo dá..., p. 48.
116 Para uma análise mais aprofundada, ver AVELÃS NUNES, António José. 

As voltas que o mundo dá: reflexões a propósito das aventuras e desventuras 
do estado social...; e AVELÃS NUNES, António José; SCAFF, Fernando. 
Neoliberalismo e direitos humanos...

117 Atribui-se a Alfred Zimmern, historiador e cientista político, ter cunhado a 
expressão “Estado de bem-estar social”, que foi utilizada pela primeira vez nos 
anos 30 para aludir à evolução do Estado Britânico do Power State para o Welfare 
State, sob o modelo de Estado democrático de direito. Depois da Segunda 
Guerra Mundial, especialmente a partir dos anos 1950, o termo passou a ser 
utilizado na Inglaterra no sentido de “provisão de vários serviços pelo Estado 
de uma maneira coordenada e centralizada” (KERSTENETZKY, Célia Lessa. 
O Estado de bem-estar social na idade da razão: a reinvenção do estado social no 
mundo contemporâneo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012).
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essencialidade da intervenção estatal. Em outras palavras, pelo re
conhecimento consensual da necessidade de um Estado Social de 
Direito inspirado pelo compromisso entre os socialistas mais radi
cais e a pequena burguesia. O reconhecimento de direitos sociais e 
econômicos teve, pois, um sentido de prevenção dos riscos de rup
turas revolucionárias.

É importante destacar é que o Estado Social não representou 
apenas uma pauta de direitos sociais (trabalhistas e previdenciá
rios), mas também um compromisso com a intervenção estatal na 
economia, rompendo com a máxima smithiana da mão invisível do 
mercado e das suas leis naturais, com a crença que a sociedade civil 
teria condições de garantir, por si só, a ordem e a justiça social.

A estratégia de superação da crise determinou uma mudança 
na conformação do Estado, uma quinada radical no seu papel. Este 
passou a monopolizar a prestação dos serviços públicos essenciais, 
a atuar como redistribuidor de rendas e até mesmo como agente 
financeiro, se imiscuindo sem qualquer pudor nas atividades eco
nômicas, indo muito mais longe do que ser mero agente regulador. 
Estavam lançadas as bases do chamado Estado Providência ou Es
tado Bem-Estar Social.

O modelo de Estado pós-westfaliano não apenas saiu da Se
gunda Guerra Mundial intato, mas ampliado, reforçado e confiante 
de corresponder às ambições abrangentes do “Estado social”. Um 
Estado que protege todos os seus cidadãos das vicissitudes do des
tino, de desventuras individuais e do medo das humilhações sob 
todas as formas (medo de pobreza, exclusão e discriminação ne
gativa, saúde deficiente, desemprego, falta de moradia, ignorância), 
que assombraram as gerações pré-guerra. Os “trinta gloriosos” do 
Estado-Providência que se seguiram foram marcados pela expecta
tiva crescente de que todos os angustiantes problemas sociais fos
sem sanados e deixados para trás, e de que as memórias recorrentes 
de pobreza e desemprego em massa seriam sepultadas de uma vez 
por todas, afirmou BAUMAN.118

O primeiro grande marco normativo consensual acerca da 
necessidade de empoderamento do Estado de Bem-Estar Social e 
o estabelecimento de um compromisso com a Justiça Social foi a 
Declaração Internacional Direitos, assinada na Filadélfia, em 10 de 
maio de 1944, com eficácia universal. Segundo Alain Supiot, “essa 

118 BAUMAN, Zygmunt. BORDONI, Carlo. Estado de crise..., p. 13.
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declaração foi também a primeira expressão da vontade de edificar 
ou de obter da Segunda Guerra Mundial uma nova ordem inter
nacional que não fosse mais baseada na força, mas no Direito e na 
Justiça”.119

Depois da Segunda Guerra, que aniquilou as economias da 
Europa Ocidental e produziu um quadro catastrófico com milhares 
de mortes, destruição das cidades e estruturas produtivas, criaram
-se as condições para um grande consenso político acerca do esboço 
ou desenho do modelo futuro de Estado do Bem-Estar Social. Era 
necessário um esforço comum de reconstrução que passaria pela 
edificação de uma rede de proteção dos cidadãos e da economia que 
ficaria a cargo do Estado. Esse consenso, no sentido político, contou 
com a participação da social-democracia e das forças liberal-con
servadoras, influenciadas pelo chamado liberalismo progressista 
ou pela doutrina social da Igreja. Esta confluência de propósitos, se
gundo Josef Burgaya, produziu um acordo de dimensão claramente 
pragmática: “Era imprescindible crear las condiciones sociales para 
la reconstrucción y debían hacerse concesiones a las clases popula
res para evitar el atractivo innegable que el sistema soviético tenía 
para muchos de ellos”.120

A emergência do Estado do Bem-Estar Social acabou sendo 
uma contingência para o capitalismo, uma solução de compromisso, 
para utilizar a expressão de Avelãs Nunes. O pressuposto liberal 
da mão invisível das leis do mercado e da separação entre Estado 
e economia falhou. A ascensão das classes trabalhadoras e a intro
dução de um ideário que pregava a revisão do papel do Estado e do 
Direito, trazendo ao jogo político a mão visível do Direito, revelaram 
a necessidade de um certo compromisso do Estado com a Justiça 
Social como condição de possibilidade do próprio capitalismo.121

O Estado de Bem-Estar é, na verdade, uma adaptação do 
Estado burguês capitalista, ou seja, dos regimes baseados no libe
ralismo democrático pluralista. A plena articulação do Estado de 
Bem-Estar só pôde funcionar com base em dois fundamentos do 

119 SUPIOT, Alain. O Espírito de Filadélfia..., p. 9.
120 BURGAYA, Josep. El Estado de bienestar y sus detractores: a propósito de los 

orígenes y la encrucijada del modelo social europeo. Barcelona: Octaedro, 2013. 
p. 41.

121 Consulte-se, por todos, AVELÃS NUNES, António José. As voltas que o mundo 
dá..: reflexões a propósito das aventuras e desventuras do estado social. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2011.
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Estado liberal-democrático contemporâneo. Em primeiro lugar, as 
propostas do Estado de Bem-Estar tiveram como intenção garantir 
a acumulação capitalista – mediante a intervenção sobre a demanda 
– com o objetivo de manter a estabilidade social. Em segundo lugar, 
o Estado de Bem-Estar proporcionou uma nova e importante di
mensão à democracia, a partir do reconhecimento de um conjunto 
de direitos sociais.122

Estado Social não inaugura uma nova ordem social centrada 
nos direitos sociais, é o capitalismo que cede em alguns pontos, mas 
em favor da ordem capitalista e da conservação do poder em mão 
das classes burguesas dominantes. O Estado Social, em sua gênese, 
foi, por assim dizer, a tábua de salvação do capitalismo.

Como bem asseverou Josep Burgaya:

O se ponía un cierto orden a la economía desde el sector público, o el 
laissez-faire y la mano invisible como únicos reguladores llevarían el 
capitalismo al colapso. Según sus palabras (Keynes), era necesario 
proteger al capitalismo de si mesmo.123

Esse disfarce do capitalismo, concebendo um bem-estar so
cial aos trabalhadores à custa da poupança pública, e não como 
redistribuição de rendimentos, revelase ainda hoje no Estado de 
Bem-Estar Social contemporâneo, em que a quota parte do setor 
produtivo, embora seja a maior, ainda é desproporcional se conside
rada a participação do Estado, da sociedade em geral e dos próprios 
trabalhadores no custeio das benesses que lhes são proporcionadas. 
Sem contar que quem mais ganha com a recuperação do poder de 
compra dos trabalhadores são os proprietários dos meios de pro
dução (é o próprio capitalismo), que se beneficia com o aumento 
do consumo dos trabalhadores e com a qualificação da massa de 
trabalhadores mais bem remunerada.124

122 CRUZ, Paulo Márcio; OLIVIERO, Maurizio. Reflexões sobre a crise financeira 
internacional e o Estado de Bem-Estar. In: Revista Direito Mackenzie, v. 6, n. 1. 
p. 198-213, São Paulo, 2012.

123 BURGAYA, Josep. El Estado de bienestar y sus detractores..., p. 42.
124 Ver, a propósito, AVELÃS NUNES, António José. As voltas que o mundo dá..., 

p. 68-69.
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2.3 - A UTOpIA DO MODELO EUROpEU DE SEGURIDADE: 
REALIDADES DIfEREnTES EM DIVERSOS pLAnOS

Os direitos sociais são vistos perante a representação social, 
no Brasil e de uma forma geral em todos os países periféricos, de 
um modo pejorativo, associados que são ao paternalismo, à cari
dade e ao mero assistencialismo. A realidade brasileira construída 
de forma fragmentada, ao longo do tempo, jamais experimentou 
o modelo de Estado Universal como se tem na França e em outros 
países da Europa, passando também muito longe do modelo renano 
de previdência social, em que a noção de solidariedade tem raízes 
profundas no tecido social. Por isso, a sociedade, em seu habitus 
vivencial, não enxerga os direitos sociais como autênticos direitos 
consolidados, mas sim como uma dádiva, uma benevolência ou 
uma quase filantropia. Talvez seja esta a principal barreira à luta 
pelos direitos sociais no Brasil, isto é, a construção social que su
prime da consciência popular a ideia da titularidade de direitos so
ciais, enclausurando-a no plano das utopias.

A América Latina sempre admirou os Estados de Bem-Estar 
europeus com uma indisfarçável vontade de ter o mesmo modelo 
em seus países. Tem sido o sonho de consumo dos latino-americanos 
em todas as discussões acerca do modelo ideal de Estado Social. As
sim como outros países da América Latina, o Brasil (ainda chamado 
de país periférico) recém começa se candidatar ao nível da moder
nidade tardia, mas gostaria de ter um Bem-Estar no nível europeu.

Falar em bem-estar social, naturalmente, pressupõe levar em 
conta as peculiaridades de cada Estado, as suas tradições históricas 
e políticas de bem-estar, as suas possibilidades econômicas e, em 
boa medida, na contemporaneidade, o nível de participação do Es
tado no processo de globalização. Estados do capitalismo avançado 
têm possibilidades e estilos de vida totalmente diferentes daqueles 
em vias de desenvolvimento e, principalmente, em relação aos Es
tados pobres do chamado Terceiro Mundo.

É sugestiva de reflexão a assertiva histórica do Estado brasi
leiro encaminhada por Luís Roberto Barroso, ministro da Suprema 
Corte:

O discurso acerca do Estado atravessou, ao longo do século XX, 
três fases distintas: a pré-modernidade (ou Estado liberal), a 
modernidade (ou Estado social) e a pós-modernidade (ou Estado 
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neoliberal). A constatação inevitável, desconcertante, é que o 
Brasil chega à pós-modernidade sem ter conseguido ser liberal 
nem moderno. Herdeiros de uma tradição autoritária e populista, 
elitizada e excludente, seletiva entre amigos e inimigos – e não entre 
certo e errado, justo ou injusto –, mansa com os ricos e dura com 
os pobres, chegamos ao terceiro milênio atrasados e com pressa.125

É impossível parametrizar pragmaticamente uma análise do 
bem-estar a partir do padrão de seguridade da Europa Ocidental, 
berço do Estado-Providência e onde a seguridade social constitui 
um dos quatro pilares em que se assenta a concretização do modelo 
de sociedade, vale lembrar: o respeito pelos direitos humanos (di
reito à liberdade individual), a organização democrática do Estado 
(direito à participação política), a economia de mercado (direito à 
liberdade de empreendimento) e a proteção social (direito ao bem
-estar social). O fundamento constitucional do Estado de Bem-Estar 
faz parte do núcleo duro do constitucionalismo europeu. “A Europa 
que protege” é um lema da União Europeia.

Desde os anos 80, a Europa passou a enfrentar redução no 
crescimento econômico, em relação aos “trinta gloriosos”, e a con
sequente insuficiência para custear as despesas crescentes com o 
envelhecimento da população ativa, sem a contrapartida de novos 
trabalhadores.

No último quartel do século passado e, notadamente, depois 
da Crise Financeira de 2008 (Crise do Euro), países da Europa como 
Alemanha, França, Itália, Suécia e Inglaterra promoveram impor
tantes enxugamentos nos seus programas sociais,126 em uma tenta
tiva de adaptação às mudanças na conjuntura econômica mundial e 
aos tempos de recessão (orçamentos sociais imensos, receitas fiscais 
em queda, momento demográfico desfavorável, aumento do déficit 
público e endividamento privado).

As diversas variantes nacionais do modelo de Estado de Bem
-Estar europeu estão realmente em profunda crise. Nada obstante, 

125 BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo Direito 
Constitucional brasileiro. In: Jus Navigandi, Teresina, ano 7, n. 59, 1 out. 2002. 
Disponível em: http://jus.uol.com.br/revista/texto/3208. Acesso em: 20 abr. 
2020.

126 E outros, como Portugal, Grécia e Espanha, reduziram drasticamente o nível 
dos serviços sociais prestados pelo Estado, cuja ideia básica se mantém, 
todavia, soberana e intocável.
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o modelo europeu parece manter-se em um nível prestacional mui
to mais elevado do que o do Estado de Bem-Estar Social dos países 
da América Latina, notadamente o brasileiro.127

De fato, o dado relevante a ser considerado é o ainda existen
te abismo entre a seguridade social dos países mais ricos da Europa 
(sobretudo, a dos países escandinavos que têm um gasto público 
médio com o social superior a 30% do PIB) e a seguridade social 
dos países em desenvolvimento como o Brasil (com apenas 14,4% do 
PIB gastos no social). Lá, existe espaço suficiente para limitações – 
até porque, em certos aspectos, algumas benesses concedidas pela 
Seguridade Social constituem, comparativamente, verdadeiras ex
travagâncias; entre nós, o pouco que se conquistou e que a situação 
econômica da América Latina permite atender não admite qualquer 
retrocesso ou limitação.

Desde o Consenso de Washington de 1989, sob o influxo dos 
acordos com o FMI e dos grandes capitais de investimentos, a Eu
ropa vive o seguinte quadro: redução dos impostos (perda de so
berania tributária); privatização de instituições públicas que antes 
pertenciam aos cidadãos; pressão das Diretivas de Bruxelas, que 
conduz à privatização da riqueza pública, do sistema de educação e 
da previdência social; aumento dos rendimentos (lucros) do capital; 
e diminuição das chances de vida das camadas inferiores, sob os 
elevados índices de desemprego.

A Europa vive hoje sob o signo do medo da globalização, 
que exacerba desigualdades, produz desemprego, achata salários e 
solapa direitos sociais. Há uma profunda melancolia na sociedade 
europeia, que perde, aos poucos, o seu mundo vivido (lebenswelt). E 
a prometida integração, a ideia de unidade, se esboroa e fica cada 
vez mais distante frente ao egoísmo nacional, sobretudo depois da 
Conferência de Nice, em que ficou muito claro o apego à ideia de 
Estado-Nação. Há, entre os jovens, um sentimento de descrença, 
uma aceitação da desistência do Projeto Europa que alimentou o 
ideário das gerações do pós-guerra. As perguntas mais sentidas 

127 “Como problema marco, los Estados de Bienestar están cada vez más en 
crisis, especialmente en los países pobres o en vía de desarollo y las políticas 
de privatizacíon de los servicios básicos, particularmente salud y educación, 
se incentivan y a veces se obligan desde las organizaciones financieras 
internacionales como el Fondo Monetario Internacional” (RIBOTTA, Silvina. 
Las desigualdades económicas en las teorías de la justicia: pobreza, redistribución e 
injusticia social. Madrid: CEPC, 2010. p. 26).
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são: A Europa ainda é a esperança do mundo (Habermas defendeu 
que a Europa deveria exportar suas experiências e seus valores...!)? 
O capitalismo renano (Michel Albert) soçobrou?128

Os Estados europeus se debatem hoje entre a pressão de seus 
cidadãos para manter os benefícios do Estado de Bem-Estar e as 
exigências do Banco Central Europeu e do FMI para que controlem 
o déficit público, aumentem a carga tributária e abandonem a in
tervenção em diversos setores, principalmente o social. Os setores 
econômicos, por sua vez, clamam por redução de tributos para o 
capital, pelo nivelamento por baixo dos salários, dos direitos dos 
trabalhadores e das prestações sociais. Qualquer das alternativas 
gera desgaste eleitoral, por isso não serão fáceis as mudanças no 
cenário político.129

2.4 - O pARADOxO DA ECOnôMICA pOLíTICA: O 
CApITALISMO DEMOCRáTICO pODE SER hUMAnISTA?

A economia política, disse Baudrillard, se desvanece por si 
mesma ante nossos olhos, convertendose em uma transeconomia 
da especulação, e ridiculiza sua própria lógica (a lei do valor, a do 
mercado, a produção, a mais valia, a lógica mesma do capital), para 
um jogo de regras cambiantes e arbitrárias, um jogo desastroso.130

Apesar deste senso comum sobre o legado negativo do siste
ma capitalista, no máximo a autocrítica que os pensadores econo
mistas conseguem encaminhar vai no sentido de pequenas conces
sões, de migalhas aos excluídos, para que prossigam acreditando 

128 Michel Albert havia distinguido dois modelos opostos em matéria de política 
econômica: um modelo renano e um modelo liberal. O modelo renano estava 
composto por dois tipos diferentes, o germano-francês, de uma política social 
avançada, preocupada, acima de tudo, com a luta contra as desigualdades, e 
o modelo escandinavo, muito mais ativo socialmente, devido a uma política 
fiscal pesada, com direitos sociais importantes e uma política econômica ativa 
(ALBERT, Michel. Capitalism against Capitalism. London: Whurr, 1993).

129 A situação das finanças públicas portuguesas impeliu o Estado a aceitar, em 
maio de 2011, um “programa de assistência econômica e financeira”, que se 
corporizou no memorando de Entendimento acordado com a tríade Comissão 
Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional (conhecida 
por Troika) e que implicou a adoção de fortes medidas de austeridade, mormente 
cortes na despesa pública e o aumento de imposto (BOTELHO, Catarina 
Santos. Os direitos sociais num contexto de austeridade: um elogio fúnebre ao 
princípio da proibição do retrocesso social?...).

130 BAUDRILLARD, Jean. El paroxista indiferente. Barcelona: Anagrama, 1998. p. 9.
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que “o sistema funciona com justiça”, como deixa bem claro Robert 
Gilpin no seu “Desafio do Capitalismo Global”.

A continuidade do sistema capitalista ou de mercado estará amea-
çada se o empenho de eficiência não for contrabalançado pela pro-
teção social dos economicamente fracos e o treinamento/educação 
dos trabalhadores deixados para trás pela rapidez das mudanças 
econômicas e tecnológicas.131

Thomas Piketty, o festejado autor de Capital in the Twenty-
-first Century, afirmou que o capitalismo tende a enriquecer os pro
prietários do capital e a empobrecer os trabalhadores, com o que 
os pensadores neoliberais não concordam. O problema, explica ele, 
está em que o pensamento neoliberal – em um mercado livre todos 
acabam ganhando – nasceu em um momento econômico que mostrou 
ser uma exceção histórica: o período entre 1913 e 1973. Nessa época 
de ouro do capitalismo, as economias da Europa ocidental e dos 
Estados Unidos de fato se expandiram e a desigualdade econômica 
realmente diminuiu, mas, em termos estatísticos, o período foi uma 
exceção, portanto, transitória. Piketty explica que, se nesse período 
a distância entre pobres e ricos diminuiu, não foi devido ao livre
mercado, mas aos efeitos combinados de duas guerras mundiais e 
da Grande Depressão. Atualmente, os índices demonstram que a 
distância entre pobres e ricos apenas aumenta. Mas, com base no 
otimismo enganoso nascido naquele período de exceção, os neoli
berais continuam a insistir que o capitalismo sem rédeas acabará 
produzindo, sem qualquer necessidade de intervenção, a justiça so
cial e econômica.

Piketty sustenta que a distância crescente entre pobres e ri
cos tende a produzir tensões insuportáveis, na linha marxista; po
rém, onde Marx celebrava o fato de que a tensão acabaria produzin
do a revolução, Piketty apenas lamenta que a tensão poderá acabar 
inviabilizando o capitalismo, não escondendo que sua tese é uma 
defesa patética da salvação do capitalismo tal como hoje ele é.132

Em outro livro nominado “A Economia da Desigualdade”, 
Thomas Piketty, tomando como indubitável que o modelo econômi

131 GILPIN, Robert. O desafio do capitalismo global: A economia mundial do século 
XXI. Tradução de Clóvis Marques. Rio de Janeiro: Record, 2004. p. 14.

132 PIKETTY, Thomas. Capital in the Twenty-First Century. Cambridge, MA: Belknap, 
2014.
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co atual produz profundas desigualdades se dedica a enfrentar as 
intrincadas questões da redistribuição, que constituem o cerne dos 
debates políticos do momento, entre a posição liberal da direita e a 
defesa de políticas e ações públicas de redistribuição por parte da 
esquerda progressista. Suas conclusões acerca dos instrumentos de 
redistribuição desembocam na crítica à forma por excelência da dis
tribuição pura, que é a fiscal, propondo um modelo de “distribuição 
fiscal justa”, ou seja, aquela que “permite fazer progredir o máximo 
possível as oportunidades e condições de vida dos indivíduos mais 
desfavorecidos, com exprime, por exemplo, o princípio rawlsiano 
do maximin”. Piketty também vê virtudes no modelo redistributivo 
Keynesiano, pelo qual “o aumento dos salários pode permitir forta
lecer a demanda de bens e serviços na economia e assim aquecer a 
atividade e o nível de emprego”.133

Diante deste cenário de insuficiência do capitalismo para ga
rantir a coesão social e evitar as desigualdades, fatores que compro
metem o próprio capitalismo e a economia de mercado, penso que 
razão assiste a Josef Burgaya quando vaticina que as crises contem
porâneas fazem por ressurgir com mais força o keynesianismo ba
seado na intervenção necessária do Estado para regular a demanda.

Pero la realidad es que las recetas que realmente funcionan una 
vez la crisis financiera ha afectado la actividad económica, como 
lo habían hecho en los años treinta, son las keynesianas centradas 
em la demanda. Políticas anticíclicas de inversión pública y de 
recuperación de ocupación como elemento central.134

Mais recentemente, Branko Milanovic, depois de reconhecer 
que o capitalismo é hoje hegemônico, o divide em clássico, meri
tocrático liberal e social-democrático, com diferentes influências 
no nível das desigualdades que causam entre os donos do capital 
e os trabalhadores. Superando as expectativas otimistas frustradas 
de Piketty, mostrou que o capitalismo meritocrático liberal é o que 
mais gera concentração de renda e capital entre os donos do capital 
e as maiores desigualdades em relação aos trabalhadores.135

133 PIKETTY, Thomas. A Economia da Desigualdade. Tradução de André Telles. 
1. ed., Rio de Janeiro: Intrínseca, 2015. p. 132-135.

134 BURGAYA, Josep. El Estado de bienestar y sus detractores..., p. 244.
135 BRANKO, Milanovic. Capitalismo sem rivais: o futuro do sistema que domina o 

mundo. [Ebook Kindle]. Tradução de Bernardo Ajzenberg. São Paulo: Todavia, 
2020.
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Embora a economia de mercado seja hoje um sistema criticá
vel, ela ainda é o melhor sistema que conhecemos. Ainda não inven
taram outro mais eficaz, em que pesem suas crises preocupantes e 
cada vez mais frequentes. O fim do comunismo, ainda inconcluso 
quanto ao seu projeto existencial, deixa essa lição. O Estado Social 
somente existe e se concretiza pragmaticamente porque existe a 
economia de mercado, base do capitalismo. A eficiência e a ambi
ção por lucro estão na racionalidade da modernidade, somos homo 
economicus. Embora seja ético tentar resistir ao apelo consumista/
materialista, infelizmente, a humanidade, na sua inventividade 
sem limites, ainda não idealizou outro meio mais racional e menos 
traumático de atendimento de suas necessidades, o que, na perspec
tiva do Estado Social, está na dependência da implementação das 
receitas públicas.

Uma economia forte é o pressuposto material do Estado So
cial efetivo. O Estado de completude social sem economia forte e efi
ciente é utópico; embora possa ser pensado, jamais será concretizado. 
O problema está na lógica capitalista de acumulação de riqueza e no 
manejo dos seus institutos. Não se trata, pois, de reconhecer o capi
talismo como um sistema ruim, mas sim de observar que a sua des
vinculação dos problemas sociais,136 seu apoderamento político e a 
ausência da mediação do direito constituem falhas na concretização 
dos ideais de desenvolvimento social sustentável. Ao menos, é curial 
perceber que temos diferentes modelos de capitalismo.137 Acredito 
que o capitalismo pode humanizar-se, como mostrarei adiante.

Imaginar o capitalismo apenas enquanto um objetivo, um 
ideal econômico ou a própria economia como um fim em si mesma 
é ilusório. Dentre os vários motivos relevantes a justificar um Esta
do Social forte, refiro um que representa também condição para o 
crescimento econômico: sem renda as pessoas não consomem, há 
recessão econômica. O consumo ativa a economia em uma espécie 

136 “A continuidade do sistema capitalista ou de mercado estará ameaçada se 
o empenho de eficiência não for contrabalançado pela proteção social dos 
economicamente fracos e o treinamento/educação dos trabalhadores deixados 
para trás pela rapidez das mudanças econômicas e tecnológicas” (GILPIN, 
Robert. O desafio do capitalismo global: A economia mundial do século XXI...).

137 Ver, a propósito, BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Cinco Modelos de 
Capitalismo. In: Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. 
Textos para discussão, 280, mai. 2011; ESPING-ANDERSEN, G. The three 
worlds of welfare capitalism. New Jersey: Princeton University, 1990, dividindo o 
capitalismo em liberal, corporativo e socialdemocrático.



A JUDICIALIZAÇÃO DOS DIREITOS DA SEGURIDADE SOCIAL

99

de circularidade que os economistas sabem explicar melhor. Há, as
sim, uma recíproca dependência entre capitalismo democrático e 
Estado Social, ao ponto de nenhum dos dois poder sobreviver sem 
o outro!

Esse fenômeno simplista é que recomenda a integração do de
senvolvimento econômico com o social, embora isso também possa 
parecer paradoxal, na concepção weberiana. Em outras palavras, 
conquanto o crescimento econômico encontre limites na capacidade 
da natureza de se recuperar, ele não deixa de ser pressuposto do 
crescimento social, consoante quis a Constituição ao eleger como 
princípio da ordem econômica a sustentabilidade socioambiental.

O ideário do neoliberalismo está fundado na supremacia da 
lógica da economia na tomada de decisões, inclusive no plano juris
dicional. O problema do consequencialismo econômico no direito 
está mais fora do que dentro da sua teoria, senão que decorre da 
leitura autista que dela fazem alguns economistas e juristas. A sua 
construção é pouco reparável, embora sabidamente Posner (o novo 
Deus da Economia) tenha exagerado na dose. É que a ideologia ul
traliberal deturpa a sua racionalidade, se inclinando para um peri
goso esmaecimento do direito. Há equívocos que podem ser consta
tados a olho nu. É lapidar a lição de Parejo Alfonso.

Desde el punto de vista jurídico, pues, lo verdaderamente 
preocupante al día de hoy en la repetida crisis radica más bien en el 
progresivo dominio de la ideología del mercado, en el sentido de su 
elevación de instrumento a fin y valor en sí y por sí mismo y de su 
aplicación con relativa independencia de su positiva determinación 
constitucional. Pues esas transformación y aplicación pueden llegar 
a provocar una verdadera desvirtuación del sistema constitucional 
por la vía de su interpretación distorsionada.138

O primeiro equívoco a ser analisado está em pensar que a 
AED é o culto a uma racionalidade utilitarista que se desinteres
sa pela efetividade dos direitos fundamentais em proveito de um 
suposto bem-estar da coletividade (Bentham), quando, na verdade, 
esse raciocínio é antiutilitarista, porque a coletividade beneficia-se 
mais quando todos os indivíduos que a compõem estão felizes. Pre

138 PAREJO ALFONSO, Luciano. El Estado Social administrativo: algunas 
reflexiones sobre la “crisis” de las prestaciones y los servicios públicos. In: 
Revista de Administración Pública, Madrid, n. 153. p. 217-249, set./dez. 2000.
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venir e atenuar os efeitos dos riscos sociais é, antes de ser um dever 
do Estado, uma obrigação da própria sociedade, assim como tutelar 
os direitos sociais dos seus membros: uma questão de solidariedade 
e cooperação.

Embora a análise econômica do direito seja indispensável, 
a lógica do sistema da economia não pode se sobrepor à do siste
ma jurídico (“direito e não direito”), como querem os economistas, 
mas apenas, por acoplamento estrutural mediado pela Constitui
ção complementá-la. A economia e seu código binário (“ter e não 
ter”, pagamento e não pagamento) não devem suplantar o direito, 
ao menos no plano executivo e das decisões judiciais. Cumpre ao 
Legislativo, maior destinatário das inflexões de custeio de direitos 
sociais, sopesar a escassez de recursos antes de adotar uma política 
recessiva esgotando as possibilidades tributárias, coisa que no Bra
sil nunca saiu do papel.

As reformas nos parâmetros de seguridade social ocorridas 
nesses dez últimos anos no Brasil têm, em minha maneira de ver, 
uma forte conotação utilitarista. Não levaram em conta a seguran
ça jurídica, reduziram o nível de proteção social dos indivíduos e 
apertaram os requisitos para a concessão de benefícios sociais. O 
que se buscava era a proteção do maior número. Partindo-se de uma 
premissa falaciosa de que a previdência social entraria em colapso, 
reduziuse o nível de benefícios de seus titulares, em nome de toda 
a sociedade, em nome da preservação de um seguro coletivo que é 
de interesse (útil e eficiente) a todos dessa geração e das próximas. 
Buscaram a máxima satisfação para o maior número de pessoas, 
mas olvidaram a subjetividade dos direitos sociais e nunca compro
varam que o sistema de seguridade social não era autossustentável.

Outro equívoco, ao que vejo, reside na falsa ideia de que o 
capitalismo não pode ser humanista, se outra função não ocorre à 
economia senão atender às necessidades humanas, sua razão ética 
e moral, incorporadas pelo direito, é dizer, jurisdicializadas pelos 
princípios, na linha dos pensamentos de Habermas e Dworkin. Me
diando o embate entre a razão social e a razão econômica, encontra
mos o homem e suas necessidades.

O desejo de lucro que move o homem moderno (monetariza
do e tocado pelo fetiche da mercadoria de Marx) não é de todo incom
patível com as aspirações de resgate do humanismo. Ao invés disso, 
deve estar a serviço do homem (e não o contrário!). Mesmo os eco
nomistas, e se pode aqui citar três prêmios Nobel de Economia: Sen, 
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Stiglitz e Krugman, não poupam críticas à visão estreita, inspirada 
no quantitativismo superficial do pensamento estatístico e econô
mico que reduz a situação de um indivíduo ou de uma categoria 
social ao seu rendimento em dólares. De qualquer sorte, a função 
da ordem econômica é satisfazer as necessidades sociais. O pensa
mento sociológico contemporâneo, na virada da sociologia econômica, 
mudou o seu foco. Sociologia e economia devem caminhar juntas, 
em uma recíproca condição de possibilidade e retroalimentação.

Por último, me parece falaciosa a supervalorização do discur
so da quebra do Estado, vale dizer, pensar que as despesas sociais 
poderão aumentar tanto a ponto de levar o Estado à bancarrota. Essa 
razão instrumental econômica, que também contaminou a justiça 
(que deixa de ser social para perseguir a economicidade), escuda-se 
em uma retórica alarmista e catastrófica definida por uma conspi
ração perversa, a exemplo da falácia da quebra da Previdência no 
Brasil (anunciada desde o advento da Constituição Cidadã de 1988), 
que, embora não deva de todo ser desprezada, porque os direitos 
sociais têm um custo e o problema demográfico é preocupante,139 
visa também a aumentar os lucros do capitalismo.

O modelo ideal, ao que penso, com o perdão pelo saudo
sismo, pode-se chamar de neocapitalismo ou economia social de 
mercado, como quiseram os democratas-cristãos dos anos 50. Neste 
modelo, a economia de mercado está dirigida à elevação da produ
tividade, assegurando-se a evolução da produtividade de modo a 
atender as necessidades de consumo, mas com limites éticos que 
estabeleçam um equilíbrio entre desenvolvimento econômico e so
cial ou, melhor dizendo, harmonizando-se o princípio de mercado 
com os avanços sociais (programas de pleno emprego, direitos de 
seguridade social, políticas de distribuição e justiça social).140

Este câmbio do modelo capitalista, disse García-Pelayo, pres
supõe mudanças estruturais profundas: “o primado dos problemas 
econômicos teria que se subordinar à prevalência das verdadeiras 
decisões políticas socialmente orientadas, que já não poderiam 

139 VAZ, Paulo Afonso Brum. O paradoxo da transição demográfica e o futuro 
da Previdência Social. In: Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n. 61, 
ago. 2014. Disponível em: http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/
edicao061/Paulo_Vaz.html. Acesso em: 12 jul. 2020.

140 Nesta linha, Pelayo sustenta que o neocapitalismo dos países desenvolvidos 
constitui a infraestrutura econômica sobre a qual foi construído o Estado Social 
(GARCÍA-PELAYO, Manuel. As Transformações do Estado Contemporâneo...).
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moverse nos limites do status quo, tendo que avançar até as novas 
modalidades de distribuição básica do poder econômico e social”.141

2.5 - A UTOpIA CApITALISTA DA REDUÇÃO DA 
CARGA TRIbUTáRIA: ACREDITAR qUE é pOSSíVEL 
COMpATIbILIZAR REDUÇÃO DE TRIbUTOS E MAnUTEnÇÃO 
DO ESTADO DO bEM-ESTAR SOCIAL

A teoria clássica da tributação está fundada em dois prin
cípios: neutralidade e equidade. A ideia básica da neutralidade é 
a de que eventuais alterações na tributação não tragam distorções 
no sistema de preços relativos, o que implicaria menor eficiência 
nas decisões econômicas, portanto, redução do nível de bem-estar. 
A equidade tributária pressupõe que o sistema tributário reparta 
o ônus de forma justa entre os agentes econômicos, observando a 
utilização que cada um faz dos bens e serviços públicos e a capaci
dade contributiva individual. Ocorre que, ao perseguir a chamada 
solução eficiente de mercado, se olvida que a tributação não pode 
ser analisada como elemento isolado do sistema social, justamente 
porque é o mecanismo essencial para a cabal efetivação dos direitos 
fundamentais reconhecidos na Constituição. É, de rigor, o fator de 
equilíbrio entre os interesses capitalistas e sociais, que constituem a 
ordem socioeconômica normativa constitucional.

Não há como manter o Estado do Bem-Estar Social sem tri
butação razoável dos meios de produção. O nível de atendimento 
das necessidades sociais se define pelo tamanho da carga tributá
ria. Ainda que exista um espaço muito grande no Brasil para uma 
maior racionalidade da tributação (a folha de salários não poderia 
ser tão onerada) e principalmente para uma maior eficiência do Es
tado na arrecadação (renúncias fiscais, informalidade e sonegação 
fiscal são sangrias desatadas), tarefa difícil será a de conciliar os 
ideais de redução da carga tributária, portanto, a desoneração do 
capitalismo corporativista com a manutenção de programas sociais 
em níveis que garantam o bemestar social . Alcançar o equilíbrio, 
dosando a carga fiscal de forma que possibilite o crescimento eco
nômico (investimento), constitui o grande desafio das sociedades 
contemporâneas.

141 GARCÍA-PELAYO, Manuel. As Transformações do Estado Contemporâneo..., p. 67-68.
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Nas sociedades democráticas avançadas, o limite máximo 
para a carga tributária é alto. As cargas tributárias médias nos paí
ses desenvolvidos são substancialmente maiores do que nos países 
intermediários, e maiores nestes últimos do que nos países pobres. 
Não é em vão que os Estados Unidos têm uma carga tributária de 30 
por cento, contra 44 por cento na União Europeia e mais do que isso 
nas democracias sociais avançadas do Norte da Europa.142

Uma das grandes reclamações, tanto do capital quanto dos 
trabalhadores, é a elevada carga tributária. No Brasil, chega a 40% 
do PIB. Entre nós, o elevado nível de tributação dos salários e das 
atividades empresariais fica exposto às mais contundentes críticas 
na medida em que as contrapartidas estatais em termos de serviços 
públicos tendem a escassear. É certo que nos países com progra
mas sociais mais consistentes o nível de tributação é elevado ou tão 
alto quanto no Brasil, mas o nível dos serviços sociais prestados é 
muito maior.143

A reflexão crítica que precisa aflorar remete à própria essên
cia da tributação sobre a folha de salários, sua elevada carga no país 
e suas distorções. Tomando por base uma análise dos efeitos da 
tributação nos incentivos ao trabalho em 137 países, o Ranking de 
Competitividade Global de 2018 formulado pelo Fórum Econômico 
Mundial mostra o Brasil como um exemplo de ineficiência.144

Dados indicam que as empresas e os empregados brasileiros 
pagam entre 34,3% e 42,8% sobre a remuneração do trabalho, contra 
média de 22,5% dos países integrantes da OCDE, na qual o Brasil 
pretende ingressar. Estudo da OCDE nominado Taxing Wages in La-

142 Cf. BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. O surgimento do Estado Republicano. In: 
Lua Nova, n. 62. p. 131-150, 2004.

143 Embora o Brasil seja apenas o 30º colocado entre os países com tributação 
mais elevada, figura como campeão no que diz respeito ao índice de retorno 
de bem-estar à sociedade, mostra pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de 
Planejamento Tributário (IBPT). (Brasil é o país com o menor índice de retorno 
de bem-estar à sociedade; pesquisa foi feita com 30 países de maior carga 
tributária no mundo. In: G1 Paraná, 2019. Disponível em: https://g1.globo.
com/pr/parana/noticia/2019/07/04/brasil-e-o-pais-com-o-menor-indice-
de-retorno-de-bem-estar-a-sociedade-pesquisa-foi-feita-com-30-paises-de-
maior-carga-tributaria-no-mundo.ghtml. Acesso em 30 ago. 2020).

144 Global Competitiveness Report (2018), Fórum Econômico Mundial. (SCHWAB, 
Klaus. The Global Competitiveness Report2017–2018. In: World Economic 
Forum. 2018. Disponível em: http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/ 
05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf. 
Acesso em: 30 ago. 2020).
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tin America and the Caribbean, evidencia que a carga fiscal brasileira 
sobre os empregadores é a mais elevada entre os países da América 
Latina, o que causa uma série de distorções econômicas, a exemplo 
da utilização artificial dos regimes simplificados de tributação, do 
desincentivo ao emprego formal e dos incentivos para que serviços 
sejam prestados por intermédio de pessoas jurídicas (terceirização).

Os movimentos mundiais estão vetorialmente direciona
dos para o deslocamento da tributação da folha de salários para o 
consumo, por meio da criação do chamado Imposto sobre o Valor 
Agregado (IVA), que é um projeto do governo brasileiro visando à 
substituição e unificação dos impostos cobrados ao consumidor em 
um único imposto. Trata-se de uma tributação neutra que é utiliza
da em vários em países como a Alemanha, Hungria, Dinamarca e 
outros, proporcionando aumento de arrecadação e competitividade 
nos níveis de emprego, além do estímulo de médio e longo prazo no 
crescimento econômico.145

O paradoxo do desenvolvimento econômico a partir do au
mento da carga tributária reside justamente na circunstância de 
que a política fiscal é determinante do nível dos investimentos in
ternacionais. As empresas transnacionais incorporam, sem exceção, 
políticas econômicas que determinam a retração dos investimentos 
diante de países com carga fiscal elevada, inclusos os encargos so
ciais. Eis o paradoxo: Estados débeis não têm como equilibrar suas 
finanças senão por meio da arrecadação tributária.

Os governos atuais, na Europa, engessados pela gestão cen
tralizada do euro, que impede a desvalorização cambial,146 passam 

145 Ver, a propósito, estudo da OCDE. (KOSKE, Isabell. Fiscal Devaluation: Can it 
help to boost competitiveness? In: OECD Economics Department Working Papers, 
n. 1089. 2013. Disponível em: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/fiscal-
devaluation-can-it-help-to-boost-competitiveness_5k3z2dckn2bw-en. Acesso 
em: 30 ago. 2020).

146 Ver, a propósito, STREECK, Wolfgang. Tempo comprado: a crise adiada do 
capitalismo democrático. Lisboa: Actual, 2012. p. 264-268. Para este autor, a 
possibilidade de desvalorização constitui uma espinha que crava na garganta 
do totalitarismo de um mercado único, embora seja um instrumento grosseiro 
e provisório, mas, do ponto de vista da justiça social, é melhor do que nada: “O 
direito de desvalorização não é senão uma expressão institucional do respeito 
pelas nações, representadas pelos seus Estados, enquanto comunidades 
económicas de vida e destino singulares. Funciona como um travão à pressão 
capitalista para a expansão e racionalização, exercida do centro para a 
periferia, e proporciona aos interesses e às identidades que se lhe opõem e que, 
no mundo do comércio livre do grande mercado interno, seriam empurrados 
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a ter que conviver com a contradição de manter os altos custos do 
Estado de Bem-Estar e aumentar a carga tributária ou reduzir os 
investimentos públicos que beneficiavam milhares de pessoas. Em 
qualquer dessas situações, a impopularidade e o possível desgaste 
eleitoral são fantasmas sempre presentes.

Resumindo: se formos realistas, vamos ver também que, fora 
do âmbito da tributação – a base da receita pública –, não existem 
muitas soluções, embora muito possa ser feito para se evitar a eva
são e a elisão fiscais. A racionalização da receita tributária passa 
pelo combate à sonegação e à informalidade, pelo fim das renúncias 
fiscais, pela desoneração e pela autonomia do orçamento da segu
ridade social.

O mercado internacional globalizado, por exemplo, como 
bem explicam Martin e Schumann, atua como vilão do bem-estar 
social: “no âmbito do entrelaçamento global, empresas transnacio
nais operam numa zona cinzenta do direito tributário, na qual a 
tributação pode ser reduzida a um mínimo”. Nem sempre ilegal
mente: “as despesas são criadas onde os impostos são mais altos, 
os lucros são lançados onde as alíquotas são menores”. Empresas, 
inclusive as de porte médio, usam e abusam do transferpricing. A 
“guerra fiscal” está deflagrada. “Os governos democraticamente 
eleitos não decidem mais sobre o valor da tributação, mas os pró
prios negociantes de produtos e capitais estabelecem qual a contri
buição que desejam dar para o atendimento dos encargos estatais”, 
sem contar que canalizam uma parcela crescente das despesas esta
tais para o seu caixa: “a concorrência pelos menores recolhimentos 
é acompanhada pelas subvenções mais generosas”.147 Em todos os 
casos, o Estado pode ser adjetivado de mero hospedeiro das empresas 
transnacionais.

para o populismo e o nacionalismo, uma alternativa coletiva realista à 
automercantilização obediente, exigida pelo mercado” (STREECK, Wolfgang. 
Tempo comprado: a crise adiada do capitalismo democrático..., p. 265).

147 MARTIN, Hans-Peter; SCHUMANN, Harald. A armadilha da globalização: o 
assalto à democracia e ao bem-estar social. São Paulo: Globo, 1998. p. 273-312. 
(Capítulo 8 - A quem pertence o Estado?).
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2.6 - O pARADOxO nEOLIbERAL DA MInIMIZAÇÃO DO 
ESTADO DO bEM-ESTAR SOCIAL A COnTRáRIO SEnSO DA 
MAxIMIZAÇÃO DOS RISCOS SOCIAIS

Uma aproximação histórico-conceitual é condição de possi
bilidade para o desenvolvimento do tema. O que é neoliberalismo? 
Podemos dizer, de uma forma singela, que se trata de uma nova 
versão do liberalismo, movimento político constitutivo de uma 
verdadeira religião que impregnou o mundo ocidental depois das 
revoluções americana e francesa, no século XVIII. Suas bandeiras 
são as limitações ao poder estatal e o culto à liberdade individual. 
Representa o neoliberalismo um novo capítulo na luta ideológica 
travada na modernidade entre liberalismo e socialismo, ao qual 
costuma fazer concessões cíclicas. O liberalismo, na verdade, nunca 
deixou de ser perseguido pela humanidade, embora tenha perdido 
espaço para o Estado Social depois da Segunda Guerra. Nesta fase 
mais liberal, que se convencionou chamar de neoliberalismo – e 
alguns já agora a identificam como pós-neoliberalismo ou ultrali
beralismo148 –, uma espécie de “neo-laissez-faire”, uma política eco
nômica baseada na ideologia capitalista, vale dizer, no “fetichismo 
da mercadoria”, no desmonte do Estado Social, na lógica econômica 
eficientista, nas ideias de acumulação e concentração de capital, o 
liberalismo ressurge com o objetivo de retomar o espaço, até certo 
ponto autoritariamente perdido, depois da Segunda Guerra.

Em síntese, trata-se de uma ideologia fermentada a partir da 
queda dos regimes socialistas. Suas principais características assim 
podem ser sumariadas:

• tendência de mercantilização dos direitos sociais, agora transfor-
mados em bens e serviços entregues à iniciativa privada;
• artificial desequilíbrio entre mercado e Estado: sacralização do 
mercado e satanização do Estado, associado ao mau e ao ineficiente;
• manipulação do ideário popular com o objetivo de criar um senso 
popular que confere legitimidade às escolhas políticas de cunho 
econômico e social (manipulação do consenso democrático);
• convencimento das elites políticas capitalistas sobre as vantagens 
do seu programa de desmonte do Estado Social, aumento das 
desigualdades econômicas e enfraquecimento das instituições 

148 SADER, Emir; GENTILI, Pablo (org). Pós-neoliberalismo II: Que Estado para que 
democracia?4. ed., Petrópolis/RJ: Vozes, 1999.
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democráticas por meio de retrações dissimuladas em supostas e 
indispensáveis metas-sociais da pós-modernidade não diretamente 
vinculadas ao capitalismo.

A universalização do ideário neoliberal, que visava uma re
organização planetária no sistema econômico ocidental, depois da 
crise do petróleo dos meados de 70, tendo como objetivo primaz 
liquidar o “Estado Providência”, e com ele toda espécie de políti
ca pública desenvolvimentista ou assistencial, questões estas ago
ra entregues à sorte imposta pela lógica de mercado, contou com a 
instrumentalização operacional do Fundo Monetário Internacional 
(FMI), por meio do conhecido pacote de ajuste estrutural do Banco 
Mundial, o chamado “Consenso de Washington”, que constitui a 
síntese da estratégia neoliberal, incluindo medidas como a privati
zação dos bens estatais, a diminuição dos subsídios e a eliminação 
das restrições e dos regulamentos dos Estados em vigor sobre a ati
vidade econômica, o comércio e o investimento estrangeiro.149

Uma das principais características do neoliberalismo está em 
que qualquer área da vida social pode, em princípio, ser reconsti
tuída nos termos das entidades, dos processos, das relações e das 
identidades dos mercados. Pessoas e países, por exemplo, podem 
tornar-se produtos. Esse é o “objetivo utópico” do neoliberalismo – 
alusão ao paradoxo e à ironia que a ninguém escapa: em contraste 
com o liberalismo clássico, o neoliberalismo não é um princípio an
tiutópico, sua antipatia ao socialismo e ao comunismo vai junto com 
a projeção de seu próprio “mercado utopia”.

Ninguém desconhece a “história” do neoliberalismo, e seria, 
sem embargo da importância, comezinho recontá-la aqui, senão 
para lembrar que as origens do projeto neoliberal são governamen
tais, provêm do próprio Estado. São anglo-americanas e associadas 
em particular às administrações de Reagan e Thatcher, sob o ar
gumento de encontrar solução para as crises econômicas da Grã
-Bretanha e dos EUA. A “revolução Thatcher”, também chamada 
thatcherismo, foi, pois, na sua origem, uma estratégia de política 
econômica estatal empregada na tentativa de inverter a longa deca
dência econômica da Grã-Bretanha, o mesmo se podendo dizer do 
reaganismo nos EUA, a partir dos anos 80. Na era Reagan e seu mal
fadado projeto econômico de “revolução conservadora”, que causou 

149 Ver, a propósito, CÁRCOVA, Carlos María. A Opacidade do Direito..., p. 45-59.
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deterioração do sistema produtivo, os EUA começaram a perder a 
hegemonia internacional. A dívida pública, o déficit orçamentário 
federal, as falências empresariais e os índices de pobreza (14% da 
população) aumentaram assustadoramente. A poupança familiar, 
os salários, a eficiência industrial e os investimentos em infraes
trutura de serviços públicos experimentaram drásticas reduções, 
apesar do efêmero crescimento econômico.150

Nos países pobres da América Latina, incluso o Brasil, face 
à resistência inicial devida à ascensão de governos de esquerda, o 
neoliberalismo foi comendo pelas beiradas. Seus efeitos nefastos so
mente mais tarde começaram a ser observados, até tomar conta do 
continente todo. Depois dos anos 90, a Argentina e o Brasil, as prin
cipais economias latino-americanas, mergulharam na pobreza. A 
questão social alcançou dimensões críticas com o aumento absurdo 
da pobreza, da violência urbana e rural, da corrupção e do solapa
mento de direitos sociais. Na Argentina, de 91 a 96, os índices de de
semprego subiram de 6,9% a 17,1%.151 O Brasil ainda experimentou 
um período de dez anos de redução da pobreza extrema durante a 
era Lula e a primeira gestão de Dilma, passando de 13,3% em 2004 a 
4,2% em 2014. (Fonte: FGV/IBRE)

O desemprego (inclusa a informalidade) e a pobreza de mui
tos, convivendo com o enriquecimento absurdo de poucos, depois 
de instalados os postulados neoliberais, no início dos anos 90, pas
sou a ser a tônica dos países latino-americanos, até chegarem ao 
fundo do poço em 2020 com a pandemia da Covid-19, que aniquilou 
as suas economias como se fosse um “tsunami”.

O professor Paulo Bonavides, em sua obra clássica “Do Es
tado Liberal ao Estado Social”, mostra com clareza os objetivos e 
consequências do neoliberalismo:

Seus postulados de reengenharia política e social, formulados 
como um traslado do seu protótipo empresarial, colocam em 
perigo o Estado Social, ao mesmo passo que assinalam o triunfo 
da injustiça. Aí os fortes esmagam os fracos, os grandes anulam os 

150 Michel Albert, em sua obra clássica Capitalism against Capitalism, compara 
os dois modelos, o do capitalismo predatório, praticado pelos USA, e o do 
capitalismo renano, praticado no norte da Europa, que consegue combinar 
com eficiência economia de mercado e Estado de Bem-Estar bem constituído. 
(ALBERT, Michel. Capitalism against Capitalism…).

151 Dados publicados no diário Clarín de 2 dez. 1996.
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pequenos e as minorias, senhoreando os privilégios e concentrando 
o capital, perpetuam a ditadura social dos poderosos. De tal modo 
que ao povo – desmaiado o Estado Social – restar-lhe-á unicamente 
o partido da resignação ou do desespero. E nessa alternativa, o 
desespero é, como sabemos, o conselheiro do crime e da revolução. 
No crime o País já vive com as guerrilhas urbanas dos delinquentes 
que traficam com drogas. Na revolução, que dirá, já não é este 
momento a antevéspera de um terremoto político e social?152

Para chegarmos ao conceito de proteção social é preciso dis
tinguir entre os dois modelos jurídicos de proteção: a proteção civil 
e a proteção social. A primeira garante as liberdades fundamentais 
e assegura os bens e as pessoas no contexto de um Estado de Direi
to. A segunda atende os principais riscos suscetíveis de gerar uma 
degradação da qualidade de vida dos indivíduos, seja ela nata ou 
contingencial. É por esta proteção que responde o Estado do Bem
-Estar Social.

O fator insegurança social se manifesta quando o indivíduo 
fica à mercê de eventos que comprometem sua capacidade de pro
ver, por si próprio, sua autonomia social. Os chamados riscos so
ciais – a doença, o acidente, o desemprego, a cessação de atividade 
em razão da idade, a miséria daquele que não pode mais trabalhar 
– colocam em dúvida o pertencimento social do indivíduo despro
vido da possibilidade de obter os meios de subsistência pela via do 
seu trabalho.

Com o esboroamento das instâncias sociais mediadoras, no
tadamente a família, os sindicatos e os partidos trabalhadores, de 
certo modo substituídos pelo Estado do Bem-Estar Social, remanes
ce uma presunção de vulnerabilidade dos indivíduos em face dos 
riscos sociais, sempre crescentes, que reivindicam deste mesmo Es
tado a elaboração e a implementação de políticas públicas de segu
rança social. Tais políticas públicas se expressam por meio de ações 
coordenadas de proteção dos indivíduos frente aos diversos riscos 
sociais. O desafio mais importante do Estado do Bem-Estar Social 
deverá ser a governança dos riscos sociais que a complexidade e as 
novas contingências da sociedade global pós-moderna impõem aos 
indivíduos. Embora não constitua tarefa exclusiva do Estado a con
tenção desses riscos, que incumbe também à sociedade organiza
da, aos organismos internacionais, enfim, à pluralidade dos novos 

152 BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social..., p. 20.
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atores trazidos à cena pelo pluralismo, deve-se reservar ao Estado 
o papel de grande protagonista na governança das inseguranças 
sociais.

A governança dos riscos pressupõe basicamente duas ordens 
de medidas, dois grandes desafios: (1) prevenir, evitando que ocor
ram; (2) gerir os seus efeitos, se forem inevitáveis. Ambas as tarefas 
são, senão prioritariamente, ao menos supletivamente, cometidas ao 
Estado, que para isso necessita adaptar seu paradigma regulatório.

Em suma: o neoliberalismo e a globalização econômica, de 
que fazem parte as medidas de ajuste da economia e desajuste do 
social, produzem nas sociedades contemporâneas o agravamen
to de velhas situações de miséria e desigualdade a partir de uma 
nova pobreza causada pelo desemprego e pela generalização das 
situações de precariedade no trabalho, aumentando o contingente 
daqueles que se tornaram vulneráveis do ponto de vista social pela 
ausência dos mecanismos de proteção social. Em contrapartida, pa
radoxalmente defendem a supressão do Estado Social. A pergunta 
que não quer calar é: quem irá prover as situações de risco?

Paulo H. de Almeida Rodrigues e Isabela S. Santos, em eluci
dativa pesquisa sobre os “novos riscos não só europeus, mas tam
bém brasileiros, a exigir respostas das nossas políticas sociais”, em 
que apontam a questão demográfica (queda das taxas de mortalida
de e aumento da expectativa de vida), o desemprego estrutural, am
bos elevando os custos dos sistemas de proteção social e exigindo 
o aumento da capacidade de financiamento público dessas políticas 
públicas.153

Na mesma obra, os referidos autores observam, com muita 
percuciência, a ascensão do neoliberalismo no mundo e, especial
mente no Brasil, a modo de, paradoxalmente ao aumento dos riscos, 
impedir e obstruir as políticas públicas sociais.

No Brasil contemporâneo, vivemos um paradoxo: a Constituição 
tem claro compromisso com os direitos sociais universais, 
enquanto a política social em um curso assume caráter cada vez 
mais focal e de natureza neoliberal. A política econômica recessiva 

153 RODRIGUES, Paulo Henrique de Almeida; SANTOS, Isabela, Soares. Os novos 
riscos sociais não só europeus, também chegaram ao Brasil e exigem respostas 
das nossas políticas sociais. In: Políticas e riscos sociais no Brasil e na Europa: 
contingências e divergências. 2. ed., Rio de Janeiro: Cebes; São Paulo: Hucitec, 
2017. p. 111-141.
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vem piorando as condições sociais num ritmo acelerado, colocando 
em risco as conquistas sociais que vinham se acumulando desde a 
Constituição de 1988. 154

No Brasil, já não se faz o desbaste do Estado do Bem-Estar 
Social a cortes lentos, em doses homeopáticas, mas em um ritmo 
constante e velocidade alucinante. O Estado Social, o constitucio
nalismo, a política, por conseguinte, a cidadania, cedem espaço a 
uma racionalidade econômica neoliberal que desafia o Estado So
cial Democrático de Direito e os ideais republicanos de erradicação 
da pobreza e redução das desigualdades sociais (art. 1º, II a IV, e 3°, 
II, da CR) A história já mostrou que esse não é o melhor caminho, 
mas insistimos em não consultá-la.

Países periféricos do terceiro mundo, do capitalismo e do 
constitucionalismo atrasados, dependem do Estado, do Direito e 
do Constitucionalismo para evitar o caos social, a disseminação da 
pobreza e da precariedade, que podem levar ao colapso do próprio 
capitalismo. Sem os conteúdos do direito, notadamente, os de fundo 
constitucional, o capitalismo, de bom grado, não aceita transigir e 
conferir algumas migalhas aos trabalhadores, embora ele próprio 
sofra com a pobreza e o imobilismo econômico dos extratos sociais 
menos favorecidos.

Diante desse quadro, pode-se arriscar um prognóstico que 
não deixa de ser sombrio. O neoliberalismo, fundado na “racionali
dade econômica” de acumulação do capital, alvitra, em um futuro 
bem próximo, “entregar o social para uma grande seguradora fi
nanceira” ou para o chamado “Terceiro Setor”. Quem puder pagar 
pelo seguro garante imunidade contra os riscos sociais (incapaci
dade, desemprego e velhice, basicamente). O Estado somente deve 
intervir para garantir prestações compreendidas no que chama de 
“mínimo existencial”, a quem comprove estar no umbral da misera
bilidade. Teremos um Estado Social meramente filantrópico!

No que concerne aos direitos da Seguridade Social, a Cons
tituição da República brasileira (art. 201) prevê que a Previdência 
Social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência 
Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados 

154 RODRIGUES, Paulo Henrique de Almeida; SANTOS, Isabela, Soares. Os novos 
riscos sociais não só europeus, também chegaram ao Brasil e exigem respostas 
das nossas políticas sociais. In: Políticas e riscos sociais no Brasil e na Europa..., p. 133.
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critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial [...]. O sis
tema será gerido pelo INSS.

O sistema, como se vê, segue o regime mais utilizado no 
mundo que é o de repartição. A adesão ao sistema contributivo de 
repartição possibilita ao segurado a imediata acessibilidade a al
guns benefícios, dependendo outros do tempo de carência, idade e 
número de contribuições.

No modelo de repartição prevalece a solidariedade social en
tre contribuintes e beneficiários. O segurado em atividade contri
bui para o custeio das aposentadorias dos que já estão aposentados. 
Quando os que hoje estão ativos se aposentarem, o seu benefício 
será custeado pela geração em atividade.155 De um modo geral, nes
se tipo de regime, todas as contribuições são recolhidas para um 
único fundo e distribuídos para quem tiver o direito de recebê-los. 
Do ponto de vista atuarial, enquanto existirem mais pessoas em 
atividade do que inativas o equilíbrio do sistema estará garantido. 
O tensionamento passa a ocorrer quando esta equação é desequili
brada. Havendo um número excedente de beneficiários em relação 
ao de contribuintes, a tendência é de ocorrer um déficit que pode 
levar ao esgotamento e à insuficiência das receitas.

Um dos problemas mais graves é o aumento assustador do 
desemprego e da informalidade. A reforma trabalhista, com a fle
xibilização da relação de trabalho e a limitação do acesso à justiça 
laboral, não produziu efeitos positivos em termos de geração de em
pregos e de redução da informalidade, como prometeram efusiva
mente seus propositores e apoiadores. Muito antes pelo contrário. 
Assim, mesmo que a população mais jovem seja maior do que a 
idosa, como aqui ocorre enquanto nos beneficiamos do chamado 
“boom demográfico”, se não existem vagas formais, não aumenta 
a massa contributiva. Uma das propostas contidas na PEC 06/2019 
(atual EC 103/2019) era alterar o regime de contribuição, de reparti
ção para o de capitalização, modelo muito similar ao de capitaliza

155 Os aposentados do Regime Geral de Previdência Social não precisam continuar 
contribuindo para o sistema se não retornarem a exercer atividade abrangida 
por este regime, independentemente do valor de seu benefício. Situação 
diversa, porém, é a dos servidores públicos federais, estaduais e municipais 
que, pensionistas ou aposentados, são obrigados a continuar contribuindo 
caso o seu benefício supere o teto dos benefícios do RGPS, com percentual 
igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos (art. 40, 
§ 18, da Constituição da República).
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ção privada hoje existente. Nesse sistema, o próprio trabalhador é 
quem durante toda a sua vida laboral irá poupar para custear a sua 
aposentadoria futura.

O regime de capitalização funciona como uma espécie de 
poupança individual que será utilizada quando o segurado entrar 
na inatividade. Desse modo, o valor da renda da aposentadoria 
de cada indivíduo dependerá diretamente da quantidade que foi 
aportada ao fundo de capitalização durante os anos de trabalho. 
Em princípio, os valores da aposentadoria serão diretamente pro
porcionais aos depósitos efetuados ao fundo de capitalização, mas 
a incerteza que sempre paira sobre o sistema diz respeito aos ren
dimentos e à manutenção do poder aquisitivo dos valores deposi
tados, que dependerão muito de fatores incontroláveis, verdadeiras 
áleas econômicas que podem comprometer a renda futura do segu
rado, como ocorreu no modelo de capitalização aplicado no Chile.

Pode-se refletir sobre os efeitos das crises econômica e sani
tária sem precedentes que hoje assolam o mundo. As economias 
estagnadas, o desemprego alcançando níveis inimagináveis, a in
formalidade e a pobreza extrema em progressão geométrica são fa
tores que recomendam uma discussão mais profunda sobre a subs
tituição do regime de repartição pelo de capitalização.

Outro grande problema da implementação desse tipo de re
gime de capitalização no Brasil é como fazer transição entre os dois 
sistemas. Atualmente, os trabalhadores ativos custeiam o benefício 
dos inativos. Se houver uma mudança imediata, os trabalhadores 
atuais irão custear o seu futuro benefício e não existirá ninguém 
para garantir a aposentadoria dos atualmente inativos. Uma pos
sível solução para o impasse seria o próprio governo garantir o be
nefício dos aposentados que não façam parte da capitalização. To
davia, como o país não possui reservas financeiras suficientes para 
custear anos de aposentadorias, parece que esta alternativa não é 
factível.

A partir dessa tendência de implantação de sistemas de capi
talização em substituição aos sistemas de repartição, os neoliberais 
do sistema financeiro estão ansiosos para abocanhar a administra
ção dos milionários fundos de capitalização que se constituirão. O 
regime de capitalização representa, sem dúvida, sepultar de uma 
vez por todas o princípio da solidariedade, que é o princípio fun
damental do Direito da Seguridade Social, caracterizando-se pela 
cotização coletiva em prol daqueles que, em um futuro incerto, ou 
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mesmo no presente, necessitem de prestações a serem retiradas des
te fundo comum em um sistema de repartição ou fundo único, como 
ocorre hoje no Brasil. “A solidariedade designa então a instituição 
de um fundo comum no qual cada um deve depositar segundo as 
suas capacidades e pode retirar conforme as suas necessidades”.156O 
Professor Wladimir Martinez assim conceitua a solidariedade:

Solidariedade quer dizer cooperação da maioria em favor da 
minoria, em certos casos, da totalidade em direção à individualidade. 
Dinâmica a sociedade, subsiste constante alteração dessas parcelas 
e, assim, num dado momento, todos contribuem e, noutro, muitos 
se beneficiam da participação da coletividade. Nessa ideia simples, 
cada um também se apropria de seu aporte. Financeiramente, o 
valor não utilizado por uns é canalizado para outros. Significa a 
cotização de certas pessoas, com capacidade contributiva em favor 
dos despossuídos. Socialmente considerada, é ajuda marcadamente 
anônima, traduzindo mútuo auxílio, mesmo obrigatório, dos 
indivíduos.157

A experiência chilena com o sistema de capitalização não foi 
positiva, tendo gerado muita aflição. É que as poupanças dos traba
lhadores não foram suficientes para que tivessem retornos condi
zentes no momento do jubilamento. A devolução em valores muito 
reduzidos precisou ser complementada pelo Estado e, resumindo, 
o sistema tem sido amplamente contestado e está em estudos para 
uma possível volta ao sistema público de repartição.

De rigor, segundo estudo da OIT – Organização Mundial do 
Trabalho, 60% dos países que privatizaram aposentadorias públicas 
obrigatórias tiveram que reverter a privatização, havendo evidên
cias acumuladas de impactos sociais e econômicos negativos, tais 
como valores muito aquém dos recebidos na ativa pelos aposenta
dos, desigualdades de rendas, entre ricos e pobres, e rombos nos 
fundos, sobretudo em razão do custo da transição, período em que 
não existe contribuição nem fundo, o que coloca em dúvida a drás
tica transformação, ou, ao menos, recomenda que se aprofundem os 
estudos com ampla participação da sociedade civil.158

156 SUPIOT, Alain. Homo Juridicus. Ensaio sobre a função antropológica do direito, 
Tradução Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. São Paulo: WMF 
Martins Fontes, 2007. p. 262.

157 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Curso de Direito Previdenciário. 5. ed., São Paulo: 
LTr, 2013. p. 117.
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A questão é: queremos uma sociedade inclusiva ou uma so
ciedade excludente? Se a opção for por uma sociedade inclusiva, 
então o Estado do Bem-Estar Social representa a receita adequada. 
Nesse sentido é a resposta de Josef Burgaya:

El Estado de bienestar ha significado durante más de sesenta años, 
con todos los déficits y debilidades que se quiera, el predominio 
de una concepción integradora, cohesionadora y niveladora de 
la sociedad, ya fuera por motivaciones basadas en el concepto de 
justicia social o por una actitud compasiva respecto al conjunto de 
miembros de la sociedad. Fue el triunfo de una noción completa del 
concepto de ciudadanía.159

2.7 - pARADOxO ULTRALIbERAL E nEOCOnSERVADOR 
DA MInIMIZAÇÃO DO ESTADO SOCIAL: A fALhA DA 
RACIOnALIDADE EfICIEnTISTA ECOnôMICA

A sacralização do chamado ótimo de Pareto, máxima utilita
rista segundo a qual o Estado Social alcança este ideal apenas quan
do for impossível aumentar a utilidade de uma pessoa sem reduzir 
a utilidade de outra, representa o lema e a panaceia dos economis
tas. Assim, havendo pessoas em estado de miséria absoluta e outras 
abastadas, nada pode ser feito se a melhoria da situação dos menos 
favorecidos piorar a situação dos mais favorecidos em idêntica me
dida. Esta lógica, perversa na sua essência, levando ao extremo o 
utilitarismo de Bentham, induz a que todas as escolhas, ações, moti
vações, instituições e regras sejam determinadas pela maximização 
da utilidade geral, assim considerada como a única fonte de valor.

O Nobel de Economia Amartya Sen contesta a incidência da 
otimização de Pareto argumentando que o êxito de uma pessoa não 
pode ser analisado apenas pelo nível de bem-estar, mesmo na hipó
tese de se julgar o êxito social segundo os êxitos individuais com
ponentes. Uma pessoa pode valorar a promoção de determinadas 
causas e à ocorrência de certos eventos mesmo que tais eventos não 

158 MARCHESAN, Ricardo. Reforma da Previdência: Capitalização falhou em 
60% dos países que mudaram Previdência, diz estudo. In: UOL Economia, 
São Paulo, 2019. Disponível em: https://economia.uol.com.br/noticias/
redacao/2019/05/28/reforma-previdencia-capital izacao-estudo-oit.
htm?cmpid=copiaecola. Acesso em: 06 out. 2020.

159 BURGAYA, Josep. El Estado de bienestar y sus detractores..., p. 245.
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se revertam em seu bemestar.160 Concluo asseverando que a Eco
nomia não deve se pautar apenas no bem-estar material, que não 
constitui exclusivamente sua atividade-fim.

A lógica utilitarista está centrada exclusivamente no indivi
dualismo e no paradigma do interesse, como único critério capaz 
de fundamentar as ações dos homens. O sociólogo francês Alain 
Caillé encabeça na Europa o Movimento Antiutilitarista baseado no 
“dono”, palavra que não tem tradução exata para o português, mas 
que se aproxima de doação.161 O “dono” é uma forma geral de des
crever a relação entre os seres humanos, desde que sejam conside
rados pessoas, reconhecidas como tal e valorizadas em sua singula
ridade. É o gesto com que se mostra que reconhece o valor do outro. 
É um operador de reconhecimento.162É de clareza solar que a inves
tidura, por parte do Estado, de responsabilidade pelo bem-estar dos 
cidadãos implica transferências, monetárias e de serviços, invaria
velmente redistributivos. Qualquer tentativa, pois, de implantação 
de um Estado do Bem-Estar Social será confrontada com o chamado 
trade off entre crescimento e redistribuição: o gasto público social 
é economicamente ineficiente, portanto, exerce influência negativa 
sobre o crescimento econômico. Esta é a base fundante do ideário 
neoliberal da economia capitalista.163

Esses argumentos, fundados em uma equivocada racionali
dade econômica, em um pseudo-eficientismo, na desvinculação en
tre o econômico e o social, não levam em consideração aquele que 
talvez constitua o fundamento mais relevante do Estado Social, sua 
face mais eficiente, que vai além da redução da pobreza e das ini
quidades: é o Estado-Providência conferindo segurança ou garantia 
durante todo o ciclo de vida dos indivíduos, possibilitando que per
maneçam economicamente ativos e consumindo.

160 SEN, Amartya. Sobre a ética e economia. Tradução de Laura T. Motta. São Paulo: 
Companhia da Letras, 1999.

161 CAILLÉ. Il terzo paradigma: antropologia fisolofica del dono. Torino: Bollati 
Boringheiri, 1998.

162 Para uma ideia mais clara, sugiro ROMANO, Onofrio. Antiutilitarismo. In: 
D’ALISA, Giacomo; DEMARIA, Federico; KALLIS, Giorgos. Decrescimento: 
vocabulário para um novo mundo. Tradutor Roberto Castaldo Costa. Porto 
Alegre: Tomo Editorial, 2016. p. 44-47.

163 Ver, a propósito, KERSTENETZKY, Célia Lessa. Welfare State e Desenvolvimento. 
In: Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, vol. 54, n. 1. p. 129-156, 2011.
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Essa função confere ao Estado a tão decantada eficiência eco
nômica, que é justamente o equilíbrio na divisão dos recursos entre 
os gastos com o bem-estar social e outras áreas. Cumpre também 
ao Welfare State comprovar sua eficiência atuando diretamente no 
nível de consumo dos indivíduos.164

É justamente a manutenção do consumo que interfere posi
tivamente na produção econômica (desenvolvimento), aumentando 
a receita e possibilitando a maior distribuição de rendas. O cresci
mento pode ser um remédio miraculoso à pobreza quando aumenta 
o emprego e faz crescer a produtividade e com ela os salários,165 au
mentando o conjunto da renda, mas isso não se dá de forma espon
tânea, pressupondo, sobretudo, o estabelecimento de uma política 
de distribuição de renda e mecanismos de limitação ao regime de 
acumulação.

Algo de bom pode se extrair da tentativa de conciliação entre 
Estado Social e Economia: a importância e eficiência das prestações 
do Estado Social para a manutenção da economia aquecida, evi
tando a recessão. Eis a falha do pensamento capitalista: olvidar os 
efeitos positivos que a distribuição de renda gera sobre a demanda. 
Equilibrar os que têm menor renda e maior propensão a consumir, 
tende a estimular o consumo agregado, sendo, portanto, particu
larmente relevante, como política desenvolvimentista, quando há 
restrição de demanda, o que normalmente ocorre em países em 
desenvolvimento.166

De qualquer sorte, como bem lembram Stephen Holmes e 
Cass Sunstein, não é possível traçar uma distinção rígida entre o 
mercado e o Estado. “As duas entidades não existem uma sem a 
outra. O mercado só cria prosperidade dentro do ‘perímetro pro

164 Se observarmos o avanço na redução da pobreza dos países asiáticos, por 
exemplo, vamos ver que ele está relacionado com o desenvolvimento econômico 
sustentável. Nestes países em que o crescimento é elevado há mais de 30 anos, 
a desigualdade de renda é moderada, a dispersão de renda dos pobres é menor 
e a pobreza reduziu-se consideravelmente.

165 O paradoxo da mais-valia é olvidar que os trabalhadores não são somente 
os produtores da riqueza, mas também os que têm de adquirir, a um preço 
lucrativo para o capital, as mercadorias produzidas para serem vendidas no 
mercado. Ao reduzir os salários, o capital aumenta a taxa de mais-valia, mas, 
ao fazê-lo, reduz o poder de compra dos trabalhadores, colocando em risco a 
própria mais-valia. O empobrecimento dos trabalhadores acaba por gerar uma 
crise de sobreprodução.

166 KERSTENETZKY, Célia Lessa.Welfare State e Desenvolvimento...
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tetor’ da lei; só funciona com base numa assistência legislativa e 
judicial confiável”.167

2.8 - pARADOxOS DO “ESTADO MAqUEIRO” 
(GARAnTIDOR): A OpERAÇÃO DE SALVAMEnTO DO 
SISTEMA fInAnCEIRO E OS REfLExOS nO ESTADO DO 
bEM-ESTAR SOCIAL

Com a crise do capitalismo do final da última década, as medi
das governamentais adotadas na operação de salvamento marcaram 
o retorno forte da intervenção estatal na economia, agora para apla
car uma crise que ameaçava a economia mundial. Paradoxalmente, 
o Estado foi chamado para restabelecer a ordem econômica e, nessa 
medida, o apelido “Estado Maqueiro” (Chevallier) é irrecusável.

Quem teria pensado, ainda há poucos anos, que precisamente os 
bancos que outrora protestavam veementemente contra qualquer 
intervenção estatal pediriam ajuda aos Estados endividados, e que 
estes Estados disponibilizariam realmente montantes astronómicos?168

É importante correlacionar a crise do Sistema Financeiro com 
a crise do Estado Social, isto é, a relação da face capitalista do Es
tado com a sua face Social (Estado do Bem-Estar Social). Depois de 
irrompida a crise nos EUA, seus efeitos chegaram à economia euro
peia, que não foi atingida de forma linear – Grécia, Espanha, Itália e 
Portugal sofreram os maiores abalos (Alemanha e França passaram 
melhor pela crise do Euro).

A chamada “crise do euro” repercutiu em profunda recessão 
econômica e imediata massificação do desemprego. A UE e o FMI 
aplicaram, na delicada operação de salvamento, suas cartilhas de 
medidas de austeridade, de que já se falou, apostando em soluções 
que passam pela recessão econômica e pela limitação dos salários 
e das aposentadorias. O desmanche do Estado Social é apontado 
como panaceia.

167 HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. O custo dos direitos: por que a liberdade 
depende dos impostos. Tradução de Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: 
Martins Fontes, 2019. p. 65.

168 Paradoxo suscitado por Ulrich Beck. (BECK, Ulrich. A Europa alemã. De 
Maquiavel a “Merkievel”: estratégias de poder na crise do euro. Lisboa: Edições 
70, 2013. p. 24).
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Tanto na crise da bolha (americana) quanto na crise do euro 
(europeia), a solução encontrada foi, além da adoção de políticas 
econômicas recessivas, que geram o desemprego (problema social), 
o sacrifício dos direitos sociais. Quem paga a conta dos desmandos 
da especulação financeira é o social. O elevado custo do salvamento 
da economia mundial depois das manobras arriscadas dos opera
dores do sistema financeiro global, verdadeiro cassino, recaiu sobre 
o Estado Social.

A conclusão revela-se de clareza solar: houve, de rigor, dupla 
punição do Estado Social. Primeiro, porque os recursos destinados 
ao social foram repassados ao sistema financeiro. Isso gerou déficit 
público, aumento pesado das despesas públicas diretamente empe
nhadas na operação de salvação. Depois, porque a salvação, como 
disse, encontra na recessão econômica o seu fundamento, o que gera 
desemprego. O desemprego, por sua vez, onera o Estado Social.

Do ponto de vista econômico, a crise provocada pelo “estouro 
da bolha” de crédito imobiliário nos Estados Unidos em 2008 evi
dencia um paradoxo. Ao exigir o socorro de inúmeras instituições 
financeiras, ela acabou difundindo a noção equivocada de que o 
Estado deve sobrepor-se ao mercado como agente alocador de re
cursos econômicos escassos. Levada ao extremo, essa falsa ideia, no 
Brasil, poderá ter consequências graves, pois é inegável que, quanto 
maior o Estado, maior o incentivo à corrupção, maiores serão as 
despesas com a sua burocracia e menos recursos sobrarão para os 
serviços sociais (fins sociais).

Avelãs Nunes sintetiza esse paradoxo:

Quando os excessos do jogo levaram os grandes especuladores à 
beira da falência, o estado (sob a responsabilidade dos conservadores, 
socialistas ou sociais democratas) aparece a salvá-los da bancarrota, 
com o dinheiro que cobra dos contribuintes, em grande parte 
trabalhadores por conta de outrem. É, verdadeiramente, o estado 
garantidor, o estado que garante os interesses da pequena elite do 
grande capital financeiro.169

169 Segundo este autor, a OCDE calcula que em todo mundo foram mobilizados, 
nessa cruzada salvadora, 11,4 mil milhões de dólares, o que equivale a dizer 
que cada habitante do planeta contribuiu com 1,676 dólares para salvar da 
bancarrota aqueles que utilizam a poupança coletiva para jogar na roleta dos 
jogos da bolsa e em outros jogos, à margem da economia real à custa dela e 
mesmo à margem da lei. (AVELÃS NUNES, António José. As voltas que o mundo 
dá..., p. 175-176).
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E conclui:

Se não houver uma mudança radical, a única certeza é esta: os 
‘pobres do costume’ pagarão um preço mais elevado para sanar a 
crise de que não são responsáveis. É o que já está acontecer, sem 
qualquer disfarce, na Grécia, em Portugal, na Irlanda e também na 
Espanha, que se contam entre os elos mais fracos da Eurolândia.170

Apesar da crise – e agora, paradoxalmente, em razão da crise –, 
os dirigentes europeus continuam adotando as práticas monetaristas 
de culto ao combate da inflação à custa do desemprego e da recessão. 
A solução da crise “exige sacrifícios humanos para apaziguar a cólera 
dos deuses invisíveis (mas bem conhecidos)” (Paul Krugman).

Há uma contradição teórica fundamental nos discursos so
bre o Estado-Nação e seus sistemas econômicos. Gramsci mostra 
esse lamentável equívoco, afirmando que o fundamento do movi
mento do livre mercado está baseado na diferença entre sociedade 
política e sociedade civil, que se converte em distinção orgânica. 
Dessa forma, afirma-se que atividade econômica é própria da socie
dade civil e que o Estado não deve intervir em sua regulamentação.

Pero, dado que en la realidad concreta la sociedad civil y el Estado se 
identifican, la conclusión es que también el liberalismo es una ‘reglamentación’ 
de carácter estatal, introducida y mantenida por vía legislativa y coercitiva: 
es un hecho de voluntad consciente de los propios fines y no la expresión 
espontánea, automática del hecho económico. Por consiguiente, el liberalismo 
es un programa político, destinado a modificar, en cuanto triunfe, el personal 
dirigente de un Estado y el programa económico del Estado mismo, es decir, 
a modificar la distribución de la renta nacional.171

O professor Rui Cunha Martins evidenciou que o Estado não 
é o oposto do capitalismo, senão que uma criação lógica da merca
doria e estão ligados entre si como dois polos inseparáveis. Por isso, 
“é um erro enorme deixarmo-nos arrastar pela atual polêmica dos 
neoliberais contra o Estado (que, aliás, é desmentida pela sua práti
ca nos casos em que detêm o poder) e acreditar que o capital tenha 
uma aversão fundamental contra o Estado”.172

170 AVELÃS NUNES, António José. As voltas que o mundo dá..., p. 218.
171 GRAMSCI, Antonio. La política y el Estado moderno. 1. ed., Buenos Aires: Arte 

Gráfico Editorial Argentino, 2012. p. 113.
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O capitalismo, está mais que provado, não tem capacidade 
para gerir as diversas fases do ciclo econômico, mas, sobretudo, já 
nem sequer consegue manter uma ilusão de crescimento distribuí
do conforme a ideia de justiça social estruturada na perspectiva de 
redução das desigualdades, que é, ao mesmo tempo, o telos e a base 
operacional da democracia.173

Um modelo de capitalismo sem Estado e democracia encon
tramos na utopia de Friedmam e Hayek da ditadura da economia 
de mercado capitalista acima de qualquer correção democrática. De 
fato, bloqueadas as instâncias mediadoras políticas, é dizer, os cami
nhos democráticos de articulação de interesses e esclarecimento de 
preferências, restarão apenas os protestos extraparlamentares, sem
pre emocionais, irracionais, fragmentados e irresponsáveis (tivemos 
isso bem claro no Brasil, com os recentes movimentos sociais sem 
objetivos definidos, que não duraram e quase nada mudaram).174

Nada obstante a respeitável defesa da retirada do Estado, nos 
dias atuais há um quase consenso sobre a relevância do papel esta
tal – o que fica mais evidente nas crises do capitalismo e nas crises 
de segurança, em que o Estado é chamado para restabelecer a or
dem e a paz social. Para Peces-Barba,

la ideología que impulsa los derechos sociales los entiende en una 
dialéctica entre el Estado y la sociedad civil, siendo la interacción 
de ambas dimensiones imprescindible para su existencia. No hay 
derechos sociales sin intervención del Estado, y sin la participación 

172 MARTINS, Rui Cunha. A Hora dos Cadáveres Adiados: corrupção, expectativa e 
processo penal. São Paulo: Atlas, 2013. p. 21.

173 A ideia de democracia tem como base o equilíbrio entre justiça social e justiça 
de mercado.

174 Destacam-se as ideias dos autores libertários NOZICK, Robert. Anarquia, Estado 
e utopia. São Paulo: Martins Fontes, 2011; FRIEDMAN, Milton. Capitalismo e 
liberdade. Rio de Janeiro: Abril, 1984 e HAYEK, Friedrich. O caminho da servidão. 
6. ed., São Paulo: Mises Brasil, 2010, refutando o Estado Social distributivo e o 
igualitarismo. O primeiro, com a chamada Teoria da Titularidade, e os outros 
dois com base em fundamentos individualistas descritos no libertarismo 
instrumental de matriz econômica. Friedman, expoente da Escola de Chicago, 
vinculado ao monetarismo, combate duramente o keynesianismo (e as ideias 
de gasto público com o Bem-Estar) defendendo a economia de livre mercado. 
Hayek afirmou que a expressão justiça social deveria ser abolida do dicionário 
dos economistas. Ambos, defensores dos modelos solipsistas de econometria, 
têm um papel muito importante no triunfo do ultraliberalismo como nova 
verdade irrefutável.
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de los ciudadanos reclamando de éste, por un procedimiento 
jurídico, situado en la democracia parlamentaria-representativa.175

Polanyi aponta o paradoxo liberal capitalista em sua dimen
são de livre mercado:

[...] la introducción de mercados libres, lejos de suprimir la necesidad 
de ordenación, de regulación y de intervención, han aumentado 
el alcance de estos [...] Así que, incluso los que deseaban con más 
ardor, liberar al Estado de toda tarea inútil, sólo han podido investir 
a este mismo Estado de poderes, órganos y instrumentos nuevos, 
necesarios para el establecimiento del laissez faire [...]176

Parece evidente que a utopia estatolátrica, a sustentar a pleni
potencialidade do Estado para resolver todos os conflitos e atender 
todas as contingentes necessidades sociais, não resiste às tendências 
de pluralismo e à policontexturalidade da sociedade pós-moderna. 
Mostram isso Boaventura, Teubner, Canotilho e tantos outros.

O discurso hoje dominante advoga que o Estado Social, ape
sar de indispensável, carece de uma nova formatação de seus apa
relhos para enfrentar as novas necessidades e contingências que 
caracterizam a chamada modernidade tardia, que se projeta no con
texto da globalização. O Estado tende a transformar-se, adaptar-se 
aos novos tempos. Seus elementos, tensionados pelas crises, pas
sam por uma releitura e estão sendo redesenhados, quiçá com a tin
ta da flexibilização determinante de um esmaecimento socialmente 
perigoso, embora economicamente vantajoso. Adaptação é, pois, a 
palavra-chave do momento contemporâneo, como bem refere Ni
cholas Barr: “In the face of all these changes, the word ‘adapting’ is key”.177

To criticize the welfare state as though it were set in tablets of stone 
is to make the same mistake as Marx’s critique of capitalism – it 
ignores the fact that both the market system and state institutions 

175 PECES-BARBA, Gregório. Derechos sociales y positivismo jurídico: Escritos de 
Filosofía Jurídica y Política…, p. 34.

176 POLANYI, Karl. La gran transformación: crítica del liberalismo económico. 
Tradução de Julia Várela y Fernando Alvarez-Uría. Madrid: Ediciones de la 
Paqueta, 1989. p. 233.

177 BARR, Nicholas. The Welfare State as Piggy Bank: Information, Risk, Uncertainty, 
at the Role of the State. Oxford/New York: Oxford University Press, 2003. 
p. 272.
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adapt. The welfare state faces problems; as a result, its institutions 
adapt; this does not mean that there is a crisis. The reasons why 
a welfare state is necessary will not go away; its institutions are 
robust and responsive; in forms that will continue to evolve, it 
remains a continuing twenty-first-century challenge”.178

A instituição estatal, atravessando crises, permanece insubs
tituível, mas demanda um conjunto de transformações que, longe 
de serem superficiais, são de ordem estrutural para redesenhar a 
figura do Estado. É, pois, precipitado imaginar que a presença do 
Estado seja dispensável, quanto mais não fosse, para desempenhar 
o papel de mediador das forças e dos interesses dos vários atores 
que, tendência da pós-modernidade, passam a compor o processo 
político-democrático, cada vez mais marcado pela pluralidade de 
ideias, interesses e atores.179

Na Europa, os avanços histórico-políticos decorrentes de um 
consenso fundamental de solidariedade social, refletidos no Estado 
do Bem-Estar Social, desde o pós Segunda Guerra Mundial, em três 
décadas de predomínio das ideologias ultraliberais e neoconserva
doras, se esboroam e desaparecem sem muita resistência, rumo à 
liquidação. Esse parece o ponto fundamental que precisamos tocar. 
Não há resistência. Dá-se por certo que as ideias do Estado do Bem
-Estar Social, filosóficas, financeiras e políticas, devem ser aban
donadas. A sociedade está desarticulada e parece aceitar de bom 
grado que seus direitos sejam solapados. Está, pode-se dizer, anes
tesiada, assim como cooptada pelo irresistível discurso ultraliberal, 
sua representação política.

Com a crise de 2008, que tinha tudo para escancarar a falácia 
liberalista, desnudando sua face escusa e arriscada, ocorreu o con
trário - foi o Estado Social duplamente punido: os recursos dos ser
viços sociais foram desviados para apagar o incêndio dos sistemas 
financeiros em crise, mas também as ajudas financeiras externas, 
por imposição do Banco Central Europeu, foram condicionadas a 
desnecessários cortes no Bem-Estar Social.180

178 BARR, Nicholas. The Welfare State as Piggy Bank: Information, Risk, Uncertainty, 
at the Role of the State…, p. 272.

179 Consultar, a propósito, CHEVALLIER, Jacques. O Estado pós-moderno...
180 Alguns, em termos puramente ideológicos, combatem o Estado, empurrando-o 

para um Estado mínimo e subsidiário. Outros salientam a lógica econômica: o 
equilíbrio do déficit orçamental indispensável à criação de clima atrativo para 
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Paulo Krugman, sobre a hegemonia ultraliberal que golpeia 
sem dó o Estado Social, exigindo o seu desmanche, disse que “Não 
o fazem porque creem que isto contribuirá para sair da crise. Fa
zem-no porque odeiam profundamente o Estado de Bem-Estar”.181 
No banco dos réus está a célebre política do deficit spending: endivi
damento do Estado com a finalidade de financiar a despesa pública, 
sobretudo a despesa social.

No ano de 2020, o mundo foi abalado com a pandemia da 
Covid-19. O Estado Maqueiro, até então em processo de miniaturi
zação e demonizado, notadamente pelos governos de direita, como 
no Brasil, foi novamente chamado para salvar tanto a economia 
como aqueles que perderam suas rendas. Os setores econômicos, 
sem consumo, sequer puderam manter os empregos. Trabalhadores 
tiveram que abrir mão de seus direitos para manter os empregos. 
Pagaram a conta, mais uma vez, do fracasso da economia.

Mas a pandemia da Covid 19, para além da desgraça que 
trouxe para milhares de famílias que perderam seus entes queri
dos, produziu também algumas inflexões no campo da seguridade 
social, que podem ser positivas. A mais importante talvez seja a 
cabal demonstração da importância e do caráter insubstituível do 
Estado do Bem-Estar Social em sua face mais aparente que é o sis
tema de direitos da Seguridade Social. A pandemia desencadeou o 
aumento sistêmico dos riscos sociais e das necessidades e, por con
seguinte, da busca por prestações e serviços da Seguridade Social. 
Somente alguém muito desinformado não perceberia que o Sistema 
Único de Saúde, universal e gratuito, um braço fundamental do Es
tado de Bem-Estar Social na vertente saúde pública, é indispensável 
em um país periférico como o Brasil. Graças a ele milhares de vidas 
foram salvas. Isso não aconteceria se a saúde fosse privada, como 
nos EUA. O SUS salvou também os sistemas privados de saúde, to
talmente insuficientes e elitizados, para não dizer inacessíveis ao 
brasileiro das classes médias para baixo.

investimentos não é compatível com uma Administração Pública herdada do 
“Estado máximo” (CANOTILHO, J. J. Gomes. O Direito Constitucional como 
ciência de Direcção: o núcleo essencial de prestações sociais ou a localização 
incerta da socialidade (contributo para a reabilitação da força normativa da 
“constituição social”). In: Revista Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Porto 
Alegre, ano 19, n. 67. p. 15-68, 2008).

181 BURGAYA, Josep. El Estado de bienestar y sus detractores..., p. 113.
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A necessidade de isolamento social e a consequente recessão 
que atingiu todos os países, abalando suas economias, umas mais, 
outras menos, reacende o debate sobre a necessidade de manter o 
contingente expressivo de pessoas sem rendas economicamente ati
vo, sob pena de soçobrarem as combalidas economias mundo a fora.

Para fazer face ao distanciamento social decretado durante a 
pandemia, foi instituído o programa de Auxílio Emergencial, que, 
embora não se enquadre nas prestações do Sistema de Seguridade 
Social, constitui uma prestação social pecuniária típica do Welfare 
State. Este auxílio financeiro, destinado àqueles que perderam a ren
da com a pandemia, foi de relevância fundamental para enfrenta
mento da crise, possibilitando a sobrevivência digna de milhares de 
famílias e mantendo com vida, ainda que com a ajuda de aparelhos, 
a economia brasileira.

O Auxílio Emergencial escancarou o paradoxo e confirmou 
tudo o que os economistas de bom senso de há muito já diziam 
acerca do papel imprescindível de o Estado amparar os vulneráveis, 
as sobras do capitalismo desumano, sustentando a conexão estrei
ta, a interdependência e a imbricação necessárias entre o desen
volvimento social e o econômico (Welfare e capitalismo). Também 
ratificou um prognóstico que se tem confirmado a cada crise do 
capitalismo democrático: é sempre o Estado (maqueiro, alcunhou 
Chevallier), que, embora criticado e perseguido, será chamado para 
socorrer a economia.

Além de reduzir, em boa medida, os índices de pobreza no 
país, ao final e ao cabo, foi o Auxílio Emergencial prestado pelo Es
tado de Bem-Estar Social que salvou a economia daquela que seria 
a recessão mais profunda que o Brasil teria enfrentado. Um levan
tamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio 
Vargas mostra que 3,3% da população viviam, em junho de 2020, 
com renda domiciliar per capita de US$ 1,90 por dia; em maio, o 
número era de 4,2%, o equivalente a 8,8 milhões de pessoas. Com 
quase metade da população recebendo o Auxílio Emergencial em 
junho de 2020, a proporção de pessoas vivendo abaixo da linha de 
extrema pobreza nunca foi tão baixa em pelo menos 40 anos. Se
gundo os pesquisadores, o Auxílio Emergencial teve forte impacto 
na extrema pobreza por seu alcance e valor elevado, inicialmente de 
R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais. Em uma família de três pesso
as, por exemplo, o valor per capita do benefício seria de R$ 200,00 
(duzentos reais), acima da linha de pobreza extrema.182
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A pesquisa referida, em princípio, causa certa euforia, mas, 
no fundo, traduz uma grande preocupação. O que vai acontecer 
depois do fim do pagamento do Auxílio Emergencial? Certamente, 
haverá um “repique” nos níveis de pobreza extrema, porque os in
dicadores econômicos prenunciam a continuidade da recessão, sem 
perspectivas palpáveis de recuperação do mercado de trabalho.

Mas é ainda mais preocupante perceber que uma política pú
blica do Estado Social, como o Auxílio Emergencial, que distribuiu 
somente R$ 600,00 (seiscentos reais) aos mais vulneráveis, tenha 
conseguido reduzir a desigualdade para o menor índice nos últi
mos oito anos e a pobreza extrema ao menor nível em 40 anos e 
ainda frear a queda do PIB.

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), o número de desempregados e informais hoje no Brasil 
forma um contingente de mais de 60 milhões de pessoas, ou seja, 
mais de 52% da população economicamente ativa. A taxa de de
semprego subiu para 14,2% (14,3 milhões de pessoas) no trimestre 
que encerrou em janeiro de 2021, atingindo o maior nível em três 
anos. O nível de ocupação, percentual de pessoas em idade de tra
balhar efetivamente ocupadas, no mesmo período ficou em 48,7%. 
A taxa de informalidade chegou a 39,7%, o que representa quase 40 
milhões de pessoas trabalhando de modo informal, sem direitos 
trabalhistas e com rendas muito inferiores às dos formais. A popu
lação desalentada, grupo de pessoas que já não busca mais traba
lho, mas que gostaria de conseguir uma vaga e estava disponível 
para trabalhar, foi estimada em 5,9 milhões, o maior número desde 
o início da série histórica da pesquisa, em 2012.183

O IBGE adverte que tecnicamente uma pessoa desempregada 
é aquela que tem idade para trabalhar (acima de 14 anos), não está 
trabalhando, está procurando emprego e tem disponibilidade para 
assumir um posto. Portanto, nem todos que não estão trabalhando 

182 Notícia disponível em: VILLAS BOAS, Bruno. Auxílio reduz extrema pobreza 
ao menor nível em 40 anos, diz Ibre/FGV. In: Valor notícias, 2020. Disponível em: 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/07/28/auxilio-reduz-extrema-
pobreza-ao-menor-nivel-em-40-anos-diz-ibre-fgv.ghtml. Acesso em: 15 out. 
2020.

183 Dados do PNAD. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 
(IBGE). Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua. 
2021. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/ 
9171-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-mensal.
html?=&t=destaques. Acesso em: 04 abr. 2021.
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são tecnicamente desempregados. A pessoa que perde o emprego e 
não procura trabalho não entra na estatística dos desempregados.184

A constatação paradoxal é que os países do capitalismo tar
dio como o Brasil, sobretudo depois da crise pandêmica da Co
vid-19, que enfraqueceu suas economias, apanhadas já em meio 
a uma crise que se arrasta pelo menos desde 2008, cada vez mais 
ficam dependentes do Welfare State. A pergunta é se os seus refra
tários terão compreendido isso depois de comprovado faticamen
te o caráter insubstituível da proteção social a cargo do Estado, já 
que o capitalismo, preocupado em sobreviver à crise, não ofereceu 
soluções razoáveis, ou melhor, não apresentou qualquer plano de 
salvação que não contasse com a ajuda do Estado, este Estado que 
pretende ver minimizado. Outra pergunta que não quer calar é: sua 
existência seria apenas para salvar a economia?

2.9 - DA UTOpIA DA AUTOSSUfICIênCIA DAS nORMAS 
JURíDICO-COnSTITUCIOnAIS à InSUfICIênCIA DO 
SUpERDISCURSO nORMATIVO COnSTITUCIOnAL DOS 
DIREITOS fUnDAMEnTAIS

No contexto de crise econômica globalizada (facilitada ou não 
pela globalização), os Estados são tensionados para enxugar o dese
nho de seus modelos de bem-estar. A remodelagem, sob o influxo ul
traliberal, passa desgraçadamente pela limitação de direitos sociais. 
Bem por isso, é compromisso da Ciência do Direito – e até aqui falei 
de possibilidades econômicas – com a construção de uma dogmática 
que responda à necessidade de proteção dos direitos sociais.

Seja como estabilizador e generaliza dor de expectativas so
ciais, seja como regulador de condutas ou ainda como instrumen
to de transformação social, parece intangível a atuação diretiva 
do direito na “luta pelos direitos sociais”, e isso não prescinde de 
construções jurídicas dogmáticas e filosóficas que impeçam o seu 
solapamento. O direito, notadamente o constitucional, por sua ca
pacidade de direção, constitui ainda o instrumento mais eficaz de 
tutela dos direitos sociais. Canotilho explica:

Se a ‘lógica dirigente’ está hoje posta em causa, isso não significa 
que o direito tenha deixado de se assumir como instrumento 

184 Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
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de direcção de uma comunidade juridicamente organizada. A 
Constituição pode ter deixado de ser uma norma dirigente, mas 
não está demonstrado que não tenha capacidade para ser uma 
norma directora. Mesmo tendo em conta as críticas dirigidas contra 
o normativismo constitucional (a que atrás fizemos referência) 
cremos que o direito continua a ser um instrumento fiável e 
incontornável de comando numa sociedade.185

As Constituições representam a barreira jurídica que pode 
garantir sobrevida aos direitos sociais, inequivocamente, ao lado 
dos direitos econômicos e culturais, espécie de direitos fundamen
tais, como afirmaram, entre outros, Habermas, Ferrajoli, Canotilho, 
Peces-Barba, Pérez Luño, Jorge Miranda, Gilmar Mendes, Bolzan de 
Morais e Jairo Schäfer,186 impedindo que se tornem objeto de transi
gências políticas e econômicas.

Brasil e Portugal, por vontade social vertida nos seus textos 
constitucionais, afirmam a centralidade dos direitos fundamentais 
e o modelo de Estado Social Democrático de Direito, vale frisar, o 
compromisso do Estado, legitimado pela própria normatividade da 
Constituição, não apenas com o reconhecimento e a efetivação dos 
direitos sociais, embora a doutrina seja muito reticente quanto à 
manutenção destes conteúdos constitucionais em momentos de cri
se financeira.

Mas foi com a preocupação dogmática que o Estado Social 
se fez “montanhas de leis”. Além de outros problemas, sabemos, a 
normatividade nem sempre tem sua eficácia social garantida. Bem 
dizia Morus, que, para os utopianos, “é suprema iniquidade manter 
os homens sob uma infinidade de leis que ninguém chegará jamais 
a conhecê-las todas ou mesmo lê-las, além de serem demasiado con
fusas para que o cidadão comum possa mesmo compreendê-las”.187

185 CANOTILHO, J. J. Gomes. O Direito Constitucional como ciência de Direcção..., 
p. 29.

186 Por todos, cita-se Schäfer, no seu ensaio sobre a classificação dos direitos 
fundamentais, na defesa da proposta de um sistema de compreensão unitária 
desses direitos, um contributo importante, disse Gilmar Mendes, para 
“combater a hierarquia valorativa que, para justificar o postergamento da 
incorporação dos direitos fundamentais sociais, empurra-os a um segundo 
plano”. (SCHÄFER, Jairo. Classificação dos direitos Fundamentais: do sistema 
geracional ao sistema unitário. 2. ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2013. p. 14).

187 MORUS, Thomas. A Utopia. São Paulo: Abril Cultural, 1979. p. 88.
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Impende falar então acerca da assimetria entre a normativi
dade e a teoria dos direitos fundamentais e a sua efetivação social, 
notadamente sobre o déficit de implementação das políticas públi
cas sociais. Como condição de possibilidade, refiro duas posições 
cediças na dogmática jurídica. A primeira, no sentido de que o Es
tado, para que possa ser considerado de Direito, precisa contar (i) 
com um conjunto de normas garantidoras de direitos fundamentais 
de natureza civil, política, econômica e social e (ii) também com um 
sistema efetivo de promoção e garantia desses direitos que possi
bilite o seu pleno gozo pela população. O Estado de Direito não se 
realiza, pois, pela mera existência de um sistema formal de regras 
jurídicas e pela substituição da discricionariedade do governante 
pela discricionariedade da vontade do legislador. A segunda, a di
tar que, no Estado Social Democrático de Direito, não é a vontade do 
legislador que deve prevalecer para conter o arbítrio do governante, 
mas sim a vontade da Constituição que se deve sobrepor tanto ao 
legislador como ao governante. Nesse modelo, adotado pelo Brasil, 
a Constituição não se limita a fixar os parâmetros de organização 
jurídica e política do Estado e vai mais longe para outorgar poder 
normativo vinculante aos valores-programas que estruturam a or
dem social. Mesmo quando válida, a norma que contrarie valores, 
princípios ou regras constitucionais perde o seu fundamento de le
gitimidade e torna-se inválida.

Há hoje um quase consenso no sentido de que os direitos 
sociais, que antes de tudo são direitos humanos de dimensão uni
versal, estão enquadrados na espécie dos direitos fundamentais, 
conferindo, portanto, a seus titulares um feixe de posições jurí
dicas subjetivas em face do Estado. Natural consequência disso é 
atribuir-se a vários legitimados a possibilidade de demandarem ju
dicialmente em defesa de seu direito subjetivo.188 O art. 6º da CR/88 
dispõe que são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância e a assistência aos desamparados, na for
ma desta Constituição. A aplicabilidade direta dos direitos funda
mentais, também reconhecida no texto da Constituição e pelo STF 
implica, em stricto sensu, eficácia jurídica que possibilita sindicabi
lidade e justiciabilidade plenas, mormente pela suscetibilidade de 

188 Cf. posição defendida, entre inúmeros outros constitucionalistas, por Gomes 
Canotilho, Ingo W. Sarlet, Paulo Bonavides, Gilmar Mendes, Jorge Miranda e 
Luís Roberto Barroso.
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invocação autônoma, enquanto direito subjetivos exercitáveis em 
face do Estado.

Ocorre que, no último quartel do século passado e nesse li
miar do século XXI, experimentou-se um considerável avanço no 
plano teórico-normativo constitucional da temática dos direitos 
fundamentais. Podese hoje contar com um arcabouço normativo 
com assento constitucional e uma racionalidade teórica bem cons
truída, suficientes para justificar estarmos, no Brasil, identificados 
com o ideário do Estado Constitucional Democrático Social de Direito.189 
Dito avanço, todavia, não se refletiu no campo social, na esfera da 
realidade palpitante da vida das pessoas. É, pois, paradoxal “a pro
digalidade discursiva no campo do direito sem compromisso com o 
efeito transformador da base material da Constituição”.190

Como bem observa o Ministro do STF e professor Luiz Edson 
Fachin,

Do descompasso entre o prodigioso discurso principiológico 
e a realização que o circunda, se extrai uma importante lição. 
Materializar a comunhão da teoria e da práxis na prospectiva 
efetivação de nossa Constituição é tarefa que ainda não se cumpriu. 
O desafio é a reconstrução da identidade do discurso jurídico diante 
do real, das condições materiais de vida, sem montagens efêmeras 
ou capengas. Poderá vir outra linguagem e outros significantes 
desde que essa nova genética seja realmente para construir, e não 
apenas para iludir.191

No caso brasileiro, as políticas públicas na área da segurida
de social (saúde, assistência e previdência), por exemplo, são defici
tárias. Não é preciso esforço para perceber-se que o nosso sistema 
de saúde, devido ao subfinanciamento (desobediência reiterada do 
teto mínimo constitucional), está muito aquém do que seria mini
mamente satisfatório para a implementação do direito fundamental 
à saúde, direito social universalizado na Constituição de 1988. O 

189 Passamos, pois, da crise de reconhecimento dos direitos para a crise de efetividade; 
já não se busca mais o reconhecimento e a justificação dos direitos do homem, 
e sim a sua proteção. O problema não é mais filosófico, mas sim político 
(BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio 
de Janeiro: Campus, 1992. p. 24).

190 FACHIN, Luiz Edson. A Constituição nossa de cada dia. In: Jornal Carta Forense. 
Abr. 2011. p. 16.

191 Idem. Ibidem.
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atendimento é precário, não há hospitais em número suficiente e o 
fornecimento de medicamentos não atende suficientemente à de
manda, que se encontra ampla e patologicamente judicializada. No 
sistema de previdência, da mesma forma, há uma nítida tendência 
de limitação de direitos reconhecidos e positivados, de modo que 
a própria constitucionalização dos direitos sociais não os imuniza 
contra a reversibilidade. De emenda em emenda, a Seguridade Social 
se esboroa e perde a sua condição de garante das condições de dig
nidade e igualdade material dos cidadãos diante dos riscos sociais!

2.10 - A pROIbIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL – pRInCípIO 
JURíDICO OU UTOpIA?

A limitação da liberdade do legislador ocorre de dois modos 
nos textos constitucionais (dirigentes): de um lado, positivamente, 
mediante o dever de legislar em favor dos direitos fundamentais 
sociais; de outro, por meio do controle que os tribunais exercem, 
não apenas sobre o aspecto formal (procedimental) da elaboração 
das leis, mas também sobre o seu conteúdo material, no âmbito das 
limitações interpretativas, incorporando e zelando pelos valores 
previstos na Constituição, enquanto reconstrução do próprio Esta
do Social Democrático de Direito perante a sociedade.

A vedação de retrocessos sociais, se aceita como princípio 
constitucional, representa que estarão vedadas todas as formas de 
mutações constitucionais que limitem os direitos sociais, seja me
diante práticas estatais que violem, formal ou materialmente, a 
Constituição, seja pela imposição de limites arbitrários ao exercício 
de tais direitos, seja mediante interpretação que limite ou aniquile 
os núcleos essenciais dos direitos sociais, conferindo às suas nor
mas de reconhecimento um sentido despido de razoabilidade ou 
desproporcional. No limite superior, a irretroatividade alcançaria 
todo o desenvolvimento legislativo que, uma vez produzido, se 
constitucionalizaria.192 Portanto, toda volta atrás a respeito do esta
do de coisas assim produzido seria inconstitucional.193

192 “Parece evidente la inconstitucionalidad de toda legislación de desarrollo 
constitucional que, sin fundamento suficiente, es decir, justificable en términos 
constitucionales, esté derechamente dirigida a la supresión o, simplemente, 
al recorte, por sí mismos, de contenidos propios de derechos sociales ya 
establecidos por ese mismo legislador. En ningún caso parece plausible, 
sin embargo, una afirmación de inconstitucionalidad de la mera omisión o 
inactividad del legislador ordinario” (PAREJO ALFONSO, Luciano. El Estado 
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A crise fiscal do Estado Social, traduzida na impossibilidade 
material da manutenção dos níveis das prestações sociais, aos pou
cos, foi atenuando a vedação de retrocessos. A escassez de recursos 
– e os direitos sociais são os mais custosos para os Estados, muito 
mais do que os direitos de liberdade e defesa – exigiu sacrifícios e 
enxugamentos dos níveis das prestações sociais, sobretudo no âm
bito a Seguridade Social. Reformas previdenciárias sempre no sen
tido de limitar o acesso e a quantidade das prestações, tornaram-se 
recorrentes, tanto nos países do capitalismo avançado como nos pa
íses periféricos como o Brasil.

É cediço que teoria da irreversibilidade das conquistas so
ciais, ao menos quanto ao seu alcance, não chega a ser um consen
so doutrinário, muito menos jurisprudencial. Autores de nomeada, 
como García-Pelayo, Ingo Sarlet, Jorge Miranda, Vieira de Andrade, 
Paulo Otero e Canotilho, a reconhecem, mas sempre com condicio
namentos e limitações, havendo nítida tendência de garantia da es
tabilidade dos direitos sociais constitucionalizados apenas quanto 
ao que chamam de “núcleo essencial já realizado”, o que parece ter 
sido assimilado pelos Tribunais Constitucionais alemão, português 
e espanhol. Canotilho, por todos, sustenta que

o núcleo essencial dos direitos sociais já realizados e efetivados por 
meio de medidas legislativas deve considerarse constitucionalmente 
garantido, sendo inconstitucionais quaisquer medidas estaduais que, 
sem a criação de outros esquemas alternativos ou compensatórios, 
se traduzem, na prática, em anulação, revogação ou aniquilação 
pura e simples desse núcleo essencial.194

Social administrativo: algunas reflexiones sobre la “crisis” de las prestaciones 
y los servicios públicos...).

193 O Tribunal Constitucional Português afirmou que “(a) partir do momento em 
que o Estado cumpre (total ou parcialmente) as tarefas constitucionalmente 
impostas para realizar um direito social, o respeito constitucional deste deixa 
de consistir (ou deixa de consistir apenas) numa obrigação positiva, para se 
transformar (ou passar também a ser) numa obrigação negativa. O Estado, 
que estava obrigado a atuar para dar satisfação ao direito social, passa a estar 
obrigado a abster-se de atentar contra a realização dada ao direito social” 
(Acórdão n.º 39/84).

194 CANOTILHO, J. J. G. Metodologia “fuzzy” e “camaleões normativos” 
na problemática actual dos direitos económicos, sociais e culturais. In: 
CANOTILHO, J. J. G. Estudos sobre direitos fundamentais. Coimbra: Coimbra, 
2004. p. 111.
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Em outros trabalhos, Canotilho relativiza seu discurso apon
tando para a insustentabilidade do princípio da não reversibilidade 
social na crise econômica do Estado Social, sobretudo em face da 
bancarrota da previdência social, embora advirta não haver motivo 
para os princípios do Estado de Direito não valerem diante de even
tuais “desarrazoabilidades” legislativas, é dizer, quando as soluções 
legislativas representarem uma desproporcionada e retroativa afe
tação de direitos subjetivos radicados.

Entre os novos constitucionalistas, a professora da UCP, Ca
tarina Santos Botelho, embora não adira à “jurisprudência da cri
se”, adotada mais recentemente pelo Tribunal Constitucional Por
tuguês, é crítica ácida ao princípio da vedação de retrocesso social, 
que reputa desde sempre sem respaldo doutrinário ou racionalida
de. Entre os argumentos que encaminha, impressiona sua retórica a 
demonstrar que não é razoável limitar a interferência nos conteúdos 
constitucionalizados e legalizados de direitos sociais nas transições 
políticas democráticas, o que representaria violação ao princípio da 
alternância democrática, à pluralidade democrática e às legítimas 
escolhas do povo, ao modo de engessar antidemocraticamente os 
novos governos eleitos de implantarem seus programas de gover
no tendentes a enfrentar a escassez de recursos financeiros para 
manter o nível das prestações sociais. Seus principais argumentos 
contra a proibição absoluta de irreversibilidade dos direitos sociais 
são os seguintes:

(i) há que atender, desde logo, ao facto de a proibição do retrocesso 
social apenas poder ser encarada como um mote de luta política, 
ao jeito de um expressivo e ecoante “nem um passo atrás”, mas não 
constituir um princípio jurídico-constitucional. (ii) O “princípio da 
autorrevisibilidade” é uma marca distintiva do poder legislativo, 
num Estado democrático, no qual vigoram os princípios da maioria 
e da periodicidade. Nesta sede, é importante salientar a “liberdade 
constitutiva e a autorrevisibilidade” como caraterísticas endógenas 
à função legislativa, sendo imperativo existir uma abertura a todas 
as opções políticas que se movam dentro do marco constitucional. 
(iii) Entendese igualmente que esta admissibilidade conduz a uma 
“confusão na hierarquia normativa”, promovendo uma “quasi-
constitucionalização” da legislação ordinária. A Constituição 
seria uma espécie de novo totem, que tudo regularia, até à 
exaustão, em desrespeito pelo princípio da essencialidade — ou 
seja, a ideia de que o texto da constituição deverá ser seletivo e 
não exaustivo — que resulta umbilicalmente conexionado com a 
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vocação de permanência e de normatividade da Constituição. (iv) 
Ironicamente, a aplicação da proibição do retrocesso social teria um 
efeito perverso, porquanto acabaria por tornar os direitos sociais 
“mais imunes ao legislador” do que os próprios direitos, liberdades 
e garantias, visto que estes últimos podem ser restringidos, nos 
termos dos nºs 2 e 3 do art. 18º. (v) Poderia cercear a atividade 
legislativa de promoção dos direitos sociais, perante uma eventual 
impossibilidade de assumir futuramente esses compromissos. 
(vi) A proibição do retrocesso social “nada pode fazer contra as 
recessões e crises económicas (reversibilidade fáctica)”. (vii) Por 
último, a invocação do princípio da proibição do retrocesso social 
parece ter constituído uma daquelas situações menos felizes de 
importação de uma teoria jusfundamental estrangeira — neste 
caso, germânica — sem a devida correspondência, uma vez que, 
no nosso ordenamento jurídicoconstitucional, os direitos sociais 
beneficiam de uma consagração constitucional expressa.195

Na Espanha, a STC 65/1987, do TCE, de 21 de maio, é ilustrativa:

La CE, pues, establece como finalidad de la Seguridad Social la 
reducción o eliminación de situaciones de necesidad, mediante 
asistencia o prestaciones sociales suficientes, que se predica también 
específicamente de las pensiones (art. 50). Como consecuencia 
las previsiones constitucionales suponen que pase a ocupar una 
posición decisiva el remedio de situaciones de necesidad, situaciones 
que habrán de ser determinadas y apreciadas, sin duda, teniendo en 
cuenta el contexto general en que se produzcan, y en conexión con 
las circunstancias económicas, las disponibilidades del momento y 
las necesidades de los diversos grupos sociales. No puede excluirse 
por ello que el legislador, apreciando la importancia relativa de 
las situaciones de necesidad a satisfacer, regule, en atención a las 
circunstancias indicadas, el nivel y condiciones de las prestaciones 
a efectuar, o las modifique para adaptarlas a las necesidades del 
momento.

Mesmo para os que sustentam a proibição retrocessos sociais, 
diante das crises de insuficiência material das receitas destinadas 
aos direitos da Seguridade Social, é admitida a limitação do alcance 
subjetivo, quantitativo e qualitativo destes direitos. Se estiverem tais 
limites estabelecidos na Constituição, somente por emenda a esta é 

195 BOTELHO, Catarina Santos. Os direitos sociais num contexto de austeridade: 
um elogio fúnebre ao princípio do retrocesso social? In: Revista da Ordem dos 
Advogados, vol. I/II. p. 287-289, 2015.
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que pode haver desbaste, sempre respeitado o núcleo essencial de 
tais direitos. Quando tais critérios estiverem a cargo do legislador 
ordinário, a sua atuação limitadora precisa estar devida e racional
mente justificada, devendo se submeter ao crivo da razoabilidade e 
da proporcionalidade. Em qualquer hipótese, devem as eventuais 
limitações obedecer ao princípio da reserva legal. A Administra
ção fica submissa à lei (ressalvada a edição de Medidas Provisórias, 
observados os pressupostos constitucionais), não podendo limitar, 
por ato legislativo de hierarquia inferior, direitos cujos critérios de 
elegibilidade estejam fixados pelo legislador.

Assim, se é certo que devemos refletir sobre as possibilidades 
materiais do Estado do Bem-Estar Social, que “não pode ser mais do 
que pode ser”, não menos certo é que qualquer abordagem séria não 
pode olvidar que, no caso brasileiro, a Constituição de 1988 veda, 
no art. 60, parágrafo 4º, inciso IV, alterações no seu texto tendentes 
a abolir direitos fundamentais. Apesar das posições doutrinárias 
amplamente minoritárias ao reconhecimento dos direitos sociais 
como cláusulas pétreas, sustentando que pode ser objeto de delibe
ração a proposta de emenda tendente a abolir tais direitos, porque 
não se enquadram nas garantias individuais, o Supremo Tribunal 
Federal, considerando que os direitos sociais também assumem 
uma dimensão individual, reconheceu que devem ser considerados 
cláusulas pétreas por extensão. Ingo Wolfgang Sarlet, nesta linha, 
sustenta que o princípio da proibição do retrocesso é aplicável tanto 
aos direitos sociais, quanto aos direitos de liberdade.196

Assim decidiu o STF no caso da ausência de políticas públi
cas estatais de proteção da educação infantil:

A PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL COMO OBSTÁCULO 
CONSTITUCIONAL À FRUSTRAÇÃO E AO INADIMPLEMENTO, 
PELO PODER PÚBLICO, DE DIREITOS PRESTACIONAIS – O 
princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de direitos 
fundamentais de caráter social, que sejam desconstituídas as 
conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em 

196 SARLET, Ingo Wolfgang. Os direitos sociais como direitos fundamentais: 
contributo para um balanço aos vinte anos da Constituição Federal de 1988. 
In: Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica. 20 Anos de Constitucionalismo 
Democrático – E Agora? Porto Alegre-Belo Horizonte, 2008. p. 163-206. Disponível 
em:http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/
anexo/artigo_Ingo_DF_sociais_PETROPOLIS_final_01_09_08.pdf. Acesso em: 
19 abr. 2021.
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que ele vive. – A cláusula que veda o retrocesso em matéria de 
direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à educação, 
o direito à saúde ou o direito à segurança pública, v.g.) traduz, no 
processo de efetivação desses direitos fundamentais individuais 
ou coletivos, obstáculo a que os níveis de concretização de tais 
prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente 
reduzidos ou suprimidos pelo Estado. Doutrina. Em consequência 
desse princípio, o Estado, após haver reconhecido os direitos 
prestacionais, assume o dever não só de torná-los efetivos, mas, 
também, se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, 
a preservá-los, abstendo-se de frustrar – mediante supressão total 
ou parcial – os direitos sociais já concretizados. (STF, 2ª TURMA, 
ARE 639337 AgR/SP – SP, Min. Celso de Melo).

Assim, segundo o entendimento majoritário doutrinalmen
te e a posição do Pretório Excelso, tal como antes citada, tanto a 
supressão como a limitação de conteúdos constitucionais que re
conhecem direitos fundamentais sociais é vedada e traduzse em 
inconstitucionalidade por violação ao princípio da vedação de re
trocessos sociais e seu corolário princípio da proibição de proteção 
insuficiente.

De qualquer sorte, na medida em que o princípio da proibi
ção de retrocessos sociais se esvai despojado de seus fundamentos 
epistemológicos, sobretudo o consenso científico e a normatividade, 
urge discutir novas bases de racionalidade para a luta contra a su
pressão dos direitos fundamentais sociais. Uma via possível é a que 
sustenta ser adequada à defesa dos direitos fundamentais sociais, 
diante das limitações impostas pelo legislador, a recorribilidade aos 
mesmos critérios utilizados nos casos de supressão ou restrição de 
direitos e liberdades individuais.

O caminho que tem sido trilhado pelos Tribunais para ava
liar a conformação constitucional da supressão de direitos sociais, 
como qualquer outra restrição a direito fundamental, passa pela 
recursividade à ponderação de Robert Alexy, que é uma fórmula 
de amplo conhecimento e utilização, em que pesem as críticas dos 
defensores da hermenêutica filosófica, justamente porque no limite 
conduz a uma escolha axiológica e não deontológica (Habermas).

O juízo ponderativo de proporcionalidade cuida para que o 
núcleo essencial do direito que será mitigado não seja sacrificado. 
Vai, ademais, permitir o sopesamento da insuficiência de proteção 
dos direitos fundamentais a partir do desbaste levado a efeito pelo 
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legislador. Se o risco social que o legislador constituinte se compro
meteu a tutelar culmine por ficar desprotegido, haverá inconstitu
cional supressão de direito social.

O STF já aplicou, enquanto corolário da ponderação no que 
concerne à proporcionalidade, o chamado princípio da proibição de 
proteção deficiente ou insuficiente em matéria de direitos sociais. 
Quando decidiu, no RE 580963, em 18/04/2013, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, que o legislador não podia limitar a exclusão do art. 34, 
parágrafo único, da Lei 10.741/2003, apenas aos benefícios assisten
ciais de idosos, devendo, por respeito à igualdade, serem excluídos 
todos os benefícios de um salário-mínimo, de qualquer natureza, 
inclusive de pessoas com deficiência, a Corte Constitucional estava 
reconhecendo a inconstitucionalidade, também por violação da iso
nomia, da tutela social insuficiente. Mesma aplicação do princípio 
da proibição de proteção insuficiente foi feita por ocasião da Rcl 
4374, quando o STF declarou a inconstitucionalidade, sem redução 
de texto, do limite de ¼ do salário-mínimo de renda per capita fami
liar como definidor exclusivo de vulnerabilidade socioeconômica.

Diante da colisão de princípios, é preciso encontrar meca
nismos de harmonização e, no caso concreto, deve prevalecer o de 
maior peso. A “reserva constitucional”, a “isonomia” e a “promoção 
da confiança” e são princípios de hierarquia superior e preponde
rantes diante outros quando tensionados.

Um limite constitucional às reformas que suprimem direitos, 
patamar que, sob pena de inconstitucionalidade, precisa ser respei
tado, reside no respeito ao “princípio da isonomia”. No Brasil, vê-se 
claro que a limitação dos direitos da Seguridade Social, porque não 
alcança a todos de forma uniforme, senão que apenas a alguns gru
pos de trabalhadores, como é o caso da EC 103/2019, que deixou fora 
do seu âmbito algumas categorias de trabalhadores, assim como 
os militares, sem qualquer fundamento razoável, omitindo-se de 
aplainar alguns direitos onerosos para a sociedade desta categoria, 
tidos como verdadeiros privilégios.

Toda a legislação, inclusive a constitucional, que consagre 
consequências gravosas que se façam recair sobre determinado 
grupo de cidadãos, sem justificativa razoável do elemento de discrí
men, infringe o princípio da igualdade, no sentido exato de interdi
ção de toda a discriminação irrazoável, o que leva também à aplica
ção ao caso do princípio, de mais amplo raio, da proporcionalidade.
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Na Espanha, calha referir a ilustrativa STC 81/1982, de 21 de 
dezembro, do TCE, relativa a benefícios sociais de trabalhadoras 
femininas, em que trata textualmente desta vedação. Neste emble
mático caso se discutia o direito a horas extras pelos trabalhadores 
masculinos que não ostentavam tal direito enquanto as trabalhado
ras do sexo feminino sim. Ao invés de suprimir o direito das mu
lheres (o que estaria em desacordo com o princípio da vedação de 
retrocessos), reconheceuse o também o direito dos homens às ho
ras extras, equiparando homens e mulheres. O TCE assim decidiu:

Dado el carácter social y democrático del Estado de Derecho que 
nuestra Constitución erige y la obligación que al Estado imponen 
los artículos 9.2 y 35 CE de promover las condiciones para que la 
igualdad de los individuos y los grupos sean reales y efectivas y 
la promoción a través del trabajo, sin que en ningún caso pueda 
hacerse discriminación por razón de sexo, debe entenderse que no 
puede privarse al trabajador sin razón suficiente para ello de las 
conquistas sociales va conseguidas. De esta manera, en el presente 
caso, no debe restablecerse la igualdad privando al personal 
femenino de los beneficios que en el pasado hubiera adquirido, sino 
otorgando los mismos al personal masculino que realiza idéntico 
trabajo y actividad profesional, sin perjuicio de que en el futuro 
el legislador pueda establecer un régimen diferente del actual, 
siempre que respete la igualdad de los trabajadores.

O derradeiro limite que deve preponderar diante das impro
vadas alegativas ad terrorem de insuficiência financeira, para asse
gurar ou, ao menos, manterse a estabilidade dos atuais níveis de 
prestações sociais, descansa no princípio da Segurança Jurídica e 
seu “subprincípio da proteção e da promoção da confiança”. A pro
teção da confiança encontra fundamento em valores superiores de 
qualquer ordenamento jurídico: a segurança jurídica, a estabilidade 
e a boa-fé que devem presidir as relações entre o Estado e os parti
culares. A estabilidade das relações jurídicas e da ordem social são 
pressupostos para a paz social, que se concretiza pela possibilidade 
de mantença e concretização dos projetos de vida individuais. 197

A segurança jurídica e a estabilidade são corolários do prin
cípio fundamental e valor estruturante Estado de Direito. A segu
rança jurídica é condição de possibilidade de cumprimento das 

197 Ver, por todos, SOUZA, Victor. Proteção e Promoção da Confiança no Direito 
Previdenciário. Curitiba: Alteridade, 2018.
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promessas do constitucionalismo de proteção social, é dizer, de 
proteção dos direitos da Seguridade Social diante das ingerências 
estatais, a modo de permanecerem tutelando os riscos sociais que 
afligem determinada sociedade organizada. Por isso, como bem as
severou o professor Ingo Sarlet, a segurança jurídica está “umbili
calmente vinculada à própria noção de dignidade humana”.

A proteção da confiança se opõe às mudanças legais ou cons
titucionais que desconsiderem as expectativas jurídicas legítimas 
dos particulares incorporadas à consciência jurídica da época, so
bretudo quando ocorrem de modo repentino e sem possibilidade de 
mudança eficaz de planejamento.

No campo jurisdicional, o mecanismo de proteção das ex
pectativas de direito é a modulação, que tem previsão no art. 927, 
parágrafos 3° e 4º, do CPC, a modo de garantir o interesse social, a 
segurança jurídica, a isonomia e a proteção da confiança.

No plano legislativo, desempenham este mesmo papel as re
gras ou normas de transição entre o regime anterior e o novo, que 
visam a evitar mudanças de regime legal para as situações de direi
tos que se aperfeiçoam no tempo, na medida da sua aproximação 
com o direito adquirido.

Na linha tracejada por Roubier, centrada na situação jurídica 
e não mais no sujeito e distinguindo criação, efeitos em curso e ex
tinção, de modo que a criação de uma situação jurídica e seus efei
tos jurídicos continuam a ser regidos pela lei revogada, é possível 
descolar da situação jurídica as consequências que esta situação já 
produziu. Tem-se na relação jurídica previdenciária uma espécie de 
contrato de seguro, todavia regido por normas cogentes e de ordem 
pública, portanto, embora não se possa invocar regulação perpétua 
pela lei da época do ingresso no sistema (contratação), ao menos as 
expectativas de direitos precisam ser tuteladas.

As reformas dos direitos da Seguridade Social, que têm sido 
realizadas nos últimos anos, não levaram em conta os “princípios 
da segurança e da confiança” que os segurados e pensionistas têm 
em relação ao direito e, assim, as suas legítimas expectativas de 
direitos e as situações em via de formação. A confiança deposita
da no direito impõe ao legislador reformista, quando altera o regi
me jurídico desses direitos, que têm natureza contraprestacional, 
a obrigação de estabelecer regras de transição razoáveis (providas 
de fundamentos aceitáveis), proporcionais (suficientes a modo de 
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preservar o núcleo essencial do direito expectado – vedação de pro
teção deficiente) e eficazes (precisam cumprir o papel protetivo com 
efetividade).

Em outras palavras, as normas de transição precisam de fato 
proteger aquelas situações jurídicas em via de formação, enquan
to um apêndice do regime antigo dentro do novo, uma autêntica 
ultratividade da lei anterior em relação à nova. Não um meio ter
mo como tem práxis reformista oferecido, ou ainda uma esmola, 
ou prêmio de consolação para quem está prestes a perder tudo que 
havia conquistado e não mais poderá conquistar sem sacrifício.

Suprimir direitos expectados daqueles que estejam temporal
mente muito próximos de alcançar o direito adquirido ao benefício 
previdenciário, a mim parece flagrantemente inconstitucional, por
que não considera que esses direitos são decorrentes de contribui
ções progressivas mensais destinadas à formação de um fundo para 
renda futura, com nítida constituição que se prolonga no tempo.

No que concerne aos chamados benefícios programados, an
tigas aposentadorias por idade e tempo de contribuição, a especial 
e a por deficiência, a lógica da programação, como autêntico projeto 
de vida, vale dizer, a segurança jurídica e a confiança, se esboroam 
diante da mudança das regras depois do jogo começado!

2.11 - O pARADOxO DA RESERVA DO pOSSíVEL E O 
pRObLEMA ORÇAMEnTAL DOS CUSTOS DIAnTE DA 
JUDICIALIZAÇÃO DOS DIREITOS DA SEGURIDADE SOCIAL

As várias reformas previdenciárias, tanto no regime próprio 
(servidores públicos), como no regime geral (empregados privados), 
implementam-se limitando os direitos e impondo critérios mais rí
gidos para a concessão dos benefícios, sempre segundo o argumen
to da insuficiência orçamentária que impõe déficits incontroláveis 
no sistema atuarial do sistema e, no mais das vezes, violando legíti
mas expectativas de direitos.

A Constituição da República, no caput do art. 201, estabelece 
que o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) deverá observar 
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

Segundo alardeado pelo Governo e admitido pelo Legislati
vo, como fundamento das reformas limitadoras, desde 1995, o RGPS 
vem apresentando déficit, com o crescimento das despesas com o 
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pagamento de benefícios superando o crescimento das receitas. Este 
déficit deve crescer segundo a análise das projeções atuariais em 
razão da queda das receitas e aumento das despesas, notadamente 
devido ao aumento das expectativas de vida, da informalidade, da 
recessão econômica e também da judicialização dos direitos da se
guridade social, que impacta negativamente o orçamento público 
destinado a tais direitos.

O alegado déficit no RGPS pressiona o orçamento da seguri
dade social, comprometendo os recursos disponíveis para os pro
gramas de saúde e assistência social. O orçamento da seguridade 
social, que abrange, além da Previdência Social, a Saúde e a Assis
tência Social, também é deficitário, exigindo aportes do orçamento 
fiscal. A aprovação do limite de gastos, imposta pela Emenda Cons
titucional n° 95, de 15 de dezembro de 2016, praticamente bloqueou 
a evolução orçamentária e inviabilizou políticas públicas mais am
plas de concretização dos direitos sociais. A partir desta realidade, 
as medidas para a redução das despesas públicas com direitos so
ciais tornaram-se a panaceia.

A lógica orçamentária, prevista na Constituição Federal, é a 
de que não haja fixação da despesa sem a respectiva fonte de cus
teio. Não se pode olvidar também que o modelo constitucional fi
nanceiro impõe a vinculação de determinados montantes de recur
sos para áreas específicas como saúde e educação, proporcionando 
um certo nível de vinculação e mesmo engessamento nas escolhas 
ao próprio gestor público. Existe também relativa inflexibilidade no 
cumprimento dos programas contidos nas normas relativas aos sis
temas descentralizados de serviços públicos.

A cláusula da reserva do possível corresponde aos limites ju
rídicos e fáticos, enquanto condição de possibilidade para a concre
tização dos direitos sociais prestacionais de modo compatibilizado 
com a escassez de recursos financeiros.

A questão da insuficiência de receita para fazer face às des
pesas sempre crescentes se deve muito mais à desconexão entre a 
Constituição Econômica e a Constituição Financeira.

Gilberto Bercovici e Luís. F. Massoneto, como percuciência, 
apontaram este problema no nosso constitucionalismo, que gera 
a desarticulação entre as estruturas de desenvolvimento social e 
econômico.
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A constituição financeira de 1988, que deveria dar suporte para a 
implementação da constituição econômica de 1988, falhou nesta 
tarefa. Um dos motivos é a separação que a doutrina e a prática 
constitucionais pós-1988 promoveram entre a constituição 
financeira e a constituição econômica, como se uma não tivesse 
nenhuma relação com a outra e como se ambas não fizessem parte 
da mesma Constituição de 1988. A constituição financeira passou 
a ser interpretada e aplicada como se fosse ‘neutra’, meramente 
processual, com diretrizes e lógica próprias, separada totalmente 
da ordem econômica e social, esterilizando, assim, a capacidade 
de intervenção do Estado na economia. Separada da constituição 
financeira, a constituição econômica de 1988 foi transformada em 
mera ‘norma programática.198

Segundo os referidos articulistas, os recursos públicos que 
deveriam subsidiar as despesas com os direitos sociais e serviços 
públicos passaram a servir para a remuneração do capital por meio 
das altas taxas de juros, de modo que é o déficit público que garante 
a remuneração para o capital.

Esta crise de financiamento do setor público é ainda mais grave 
nos países periféricos, como o Brasil, em que há insuficiência de 
recursos para o financiamento público da acumulação de capital. 
Portanto, para garantir a atração dos investimentos privados, o 
Poder Público brasileiro tem que estabilizar o valor real dos ativos 
das classes proprietárias. Ou seja, o orçamento público deve estar 
voltado para a garantia do investimento privado, para a garantia 
do capital privado, em detrimento dos direitos sociais e serviços 
públicos voltados para a população mais desfavorecida.199

As limitações à eficácia dos direitos fundamentais sociais 
contidas na reserva do possível, indo ao encontro do programa ul
traliberal, não escondem o seu caráter exclusivamente econômico e 
consequencialista. É um discurso eficientista/utilitarista que cor
rompe o código do sistema do jurídico (direito – não direito). Se é 
certo que os direitos sociais têm um custo econômico, não menos 

198 BERCOVICI, Gilberto; MASSONETO, Luís F. A Constituição Dirigente e 
Invertida: A blindagem da Constituição Financeira e a agonia da Constituição 
Econômica. In: Boletim de Ciências Económicas, vol. XLIX. p. 57-77, Coimbra, 
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 2006. p. 66-67.

199 Idem. Ibidem, p. 69.
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certo é que esse custo representa uma questão externa ao próprio 
reconhecimento do direito, condicionante de sua eficácia social.200

Nessa perspectiva, ao que penso, dever-se-ia enfrentar o 
contraponto da reserva do possível a partir de algumas premissas 
distintivas: (a) no plano do reconhecimento, no modelo de Estado 
Constitucional Social Democrático de Direito, a reserva do possível 
é indiferente (não se deve associar a estrutura jurídica do direito 
com o seu financiamento ou implementação prática);201 (b) no pla
no da legislação infraconstitucional, o legislativo, no âmbito da sua 
esfera de competência, vincula-se às regras e princípios constitu
cionais (à juridicidade), devendo prover sobre o custeio respectivo 
dos direitos sociais; (c) no plano do Executivo é que se pode avaliar 
a capacidade financeira de Estado efetivar os direitos sociais, até o 
limite do seu núcleo ou conteúdo essencial; (d) no plano jurisdicio
nal, a reserva do possível constitui uma tese defensiva que precisa 
ser comprovada, incumbindo a quem a alega o ônus de comprová-la 
atuarialmente, não sendo bastantes abstrações do tipo “o orçamen
to público é deficitário, está comprometido como outras políticas 
públicas mais relevantes”, “a seguridade social irá à bancarrota”, 
quando não demonstradas.

É dever do Estado otimizar os recursos voltados à satisfação 
dos direitos sociais, que não podem ser sacrificados por simples ale
gações de escassez de recursos, nem mesmo por real escassez no 
âmbito da normalidade. O compromisso da Justiça Social não deve 
ser com a minimização, mas com a maximização da proteção social.

Não enxergo na efetivação de direitos fundamentais sociais, 
como são os da seguridade social, exemplificando, colisão entre in
teresses individuais (subjetivados) e coletivos (da maioria, segundo 

200 Cass Sunstein e Stephen Holmes afirmam que não são apenas os direitos de 
liberdade positiva que têm custo para o Estado, também os direitos negativos. 
De rigor, todos os direitos reconhecidos são positivos, na medida em que 
demandam alocação de recursos, direta ou indiretamente, embora nem todos 
se submetam às limitações da reserva do possível (SUNSTEIN, Cass; HOLMES, 
Stephen. The costs of the rights: why liberty depends on taxes. London/NY: V. W. 
Norton & Company, 1999. p. 43).

201 Pérez Luño situa o problema na fixação dos objetivos básicos do Estado 
Constitucional de Direito, consubstanciando um sentido ético garantista 
de reconhecimento dos direitos fundamentais (valores éticos da pessoa) a 
impedir tanto o retrocesso social como o crédito ilimitado às alegativas vazias 
de insuficiência financeira (PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Derechos humanos, 
estado de derecho y Constituición. 9. ed., Madrid: Tecnos, 2005. p. 631-632).
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o raciocínio utilitarista), à míngua também de um elemento de con
cretude. Só há conflito autêntico, se for concreto. O interesse coleti
vo contido na contingência de recursos públicos (leia-se: economia 
de dinheiro público ou verbas orçamentárias) e todo o mais que 
inspira o raciocínio utilitarista da reserva do possível constituem, 
no mais das vezes, presunção abstrata e artificial, e não elemento 
concreto, dado real.

Nada obstante seja aceita doutrinariamente uma perspectiva 
jurídica da reserva do possível (artificial) – ao lado da fática – que 
traduz a ausência de previsão da despesa na lei orçamentária, con
tingência que a dogmática tem superado com a criação do chamado 
núcleo essencial dos direitos sociais, que ficam sempre à margem 
da reserva do possível e imunizados contra os retrocessos, ao que 
vejo, a reserva do possível, em situações de normalidade, não legi
tima constitucionalmente que se debilite a eficácia de direitos fun
damentais sociais, a ponto de retirar-lhes sua eficácia prestacional 
essencial.

Concluindo, expresso meu entendimento de que a mera ale
gativa improvada de comprometimento da reserva do possível não 
pode impedir, por si só, a concretização dos direitos da Seguridade 
Social pela via judicial. Como bem salienta Ingo Sarlet,

o que de fato é falaciosa é a forma pela qual o argumento tem sido 
por vezes utilizado, entre nós, como óbice à intervenção judicial e 
desculpa genérica para uma eventual omissão estatal no campo da 
efetivação dos direitos fundamentais, especialmente daqueles de 
cunho social.202

2.12 - O pARADOxO REDUCIOnISTA DO MínIMO 
ExISTEnCIAL: ARTIfíCIO SUbALTERnIZAnDO OS DIREITOS 
SOCIAIS?

Embora a tendência generalizada seja de limitação de todos 
os direitos da Seguridade Social: saúde, previdência e assistência 
social, tais direitos não podem ser colocados no mesmo saco. Tem

202 SARLET, Ingo W. Comentário ao art. 6º. In: MENDES, Gilmar Ferreira; 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio 
Luiz. Comentários à Constituição do Brasil, São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. 
p. 545.
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-se a crise do seguro social, a crise da saúde e a crise da assistência 
social, que, embora conectadas e decorrentes de problemas comuns, 
compreendem particularidades. A solução de uma crise não pode 
passar pelo agravamento de outra. Ou seja, para salvar os excluídos 
e o assistencialismo, não se pode decretar a morte dos direitos so
ciais de natureza previdenciária (seguro social).

O paradoxo capitalista do mínimo existencial, em boa me
dida, ganha vulto porque não se faz a diferenciação. Um discurso 
uniforme sobre o aumento do número de excluídos e da pobreza 
extrema, embora seja fundamental para chamar a atenção sobre o 
avanço das desigualdades no mundo, revela-se muito pouco produ
cente para salvarmos os direitos sociais enquanto categoria própria 
dentro dos Direitos Humanos Fundamentais. Esse argumento, que 
justifica a manutenção do nível das prestações na área da saúde e 
de fundo assistencial, embora seja importante no contexto amplo do 
sistema de Seguridade Social, encontra limitações para o enriqueci
mento do debate acerca do problema do Seguro Social.

Os inimigos dos Direitos Sociais utilizam o paradoxo do mí
nimo existencial para sustentar que é preciso cuidar dos excluídos 
do capitalismo, cujo número não para de crescer. Sem dúvida, é pre
ciso mesmo, mas não apenas deles! Tem-se aqui um duplo parado
xo. Primeiro, o capitalismo produz os excluídos, mas sugere que o 
Estado Social os mantenha economicamente ativos, para que conti
nuem servindo a seus propósitos de maximização dos lucros (acu
mulação) de uma minoria. Segundo, utiliza-se do mesmo discurso 
para subalternizar os direitos sociais, expurgando do seu âmbito 
quem não esteja em situação de vulnerabilidade. Deseja ardente
mente transformar a Seguridade Social em mera benevolência.

Rosanvallon adverte para o perigo de reduzir o social aos 
vulneráveis, aos excluídos. O apelo justificado contra a exclusão e 
a miséria “simplificou o social de forma excessiva”. Quer dizer, a 
questão social não se esgota na exclusão, “não nos deve dispensar 
de uma abordagem mais global das tensões e contradições sofridas 
pela sociedade”.203

Observa-se uma distância cada vez maior entre as políticas 
sociais dos excluídos – de caráter assistencial – e a lógica que diz 
respeito às classes médias, cujos direitos e interesses devem ser 

203 ROSANVALLON, Pierre. A Nova Questão Social. Tradução Sérgio Bath. Brasília: 
Instituto Teotônio Vilela. 1998. p. 79.
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analisados sob um enfoque que, ao tempo em que não aniquilem a 
titularidade subjetiva de direitos, discutam a revisão dos próprios 
conceitos de solidariedade e a natureza das contribuições.

O abandono das ideias de universalidade dos direitos funda
mentais sociais em benefício exclusivo dos excluídos, também por 
governos de esquerda, é um problema tão sério quanto o da “fome 
no mundo”.

A ideia de recortar o núcleo essencial dos direitos sociais 
constitui hoje uma categoria central da dogmática jurídico-consti
tucional que se coloca como última tentativa de garantia e imuniza
ção contra as leis e medidas restritivas desses direitos. No contexto 
global de precarização dos direitos sociais, é reputada enquanto 
tábua de salvação do Estado do Bem-Estar Social e dos direitos da 
Seguridade Social diante da escassez financeira.

Canotilho reconhece que o núcleo essencial desempenha um 
papel relevante na garantia dos direitos, mas adverte que a doutri
na e a jurisprudência abraçaram uma posição cada vez mais conser
vadora: (i) as prestações existenciais partem do mínimo para uma 
existência minimamente condigna; (ii) são consideradas mais como 
dimensões de direitos, liberdades e garantias (direito à vida, direito 
ao desenvolvimento da personalidade, direito ou princípio da dig
nidade da pessoa humana) do que como elementos constitutivos de 
direitos sociais; (iii) a posição jurídico-prestacional assenta prima
riamente em deveres objetivos, prima facie do Estado, e não em direi
tos subjetivos prestacionais derivados diretamente da Constituição. 
E refere o constitucionalista lusitano:

Tal como se poderá ver na retórica argumentativa do Tribunal 
Constitucional Português no caso referente ao rendimento social 
de inserção (Ac. 590/02), a jurisprudência reconduz o direito ao 
rendimento social de inserção à ideia de “conteúdo mínimo do 
direito a um mínimo de existência condigna” e acaba por colocar 
entre parêntesis os próprios direitos econômicos, sociais e culturais. 
A metódica jurisprudencial tende a transformar-se em uma 
metodologia funcional de obtenção de vencimento decisório.204

Embora importante e indispensável, no Brasil e na Europa, a 
ideia da renda básica transforma a lógica do Estado de Bem-Estar 

204 CANOTILHO, J. J. Gomes. O Direito Constitucional como ciência de Direcção..., 
p. 33.
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Social em “lógica da esmola”. Avilta, de forma drástica, no plano 
subjetivo-quantitativo, os direitos sociais, agora mera filantropia do 
Estado aos que se encontram abaixo do umbral da miséria.

Embora utópico, convém lembrar que “La fortaleza del modelo 
nórdico descansa precisamente sobre los ‘beneficios’ que el sistema aporta a 
toda la sociedad y no solo a aquellos que encuentran en risco de exclusión o 
como último recurso”, disse Burgaya.205

Vejo relevância no recorte no núcleo essencial dos direitos 
sociais não como tábua de salvação da Seguridade Social. A sua im
portância é como critério que define a necessidade e a quantidade 
das prestações assistenciais. É dizer, enquanto política pública de 
corte assistencial (não contributiva), e não previdenciária (de segu
ro social). Ou bem o direito social existe e deve ser satisfeito por 
inteiro, ou bem ele não existe e não deve ser reconhecido por parte!

De qualquer sorte, como bem observa o professor Robert 
Alexy, sem fazer comparações é impossível determinar o que faz 
parte do mínimo existencial garantido constitucionalmente. Sim
plesmente aceitar aquilo que o legislador garante seria “renunciar 
a um padrão jurídico-constitucional para aquilo que o legislador 
tem o dever de garantir”. Como o princípio da dignidade humana 
não oferece um padrão racionalmente controlado, propõe o ilustra
do constitucionalista germânico, que esse padrão pode ser alcan
çado, em nível constitucional, pelo princípio da igualdade fática, 
corolário do enunciado da igualdade, no que exige uma orientação 
baseada no nível de vida efetivamente existente. A partir dos ne
cessários sopesamentos e ponderações, segundo o modelo alexyano 
argumentativo de solução das colidências entre os princípios envol
vidos, a igualdade fática “pode, nos casos de mínimo existencial, 
fundamentar direitos definitivos concretos à criação de uma igual
dade fática”.206

Defende-se abertamente hoje no Brasil que a Previdência So
cial seja privatizada, saindo das mãos do Estado e indo para o Siste
ma Financeiro Privado. Remanesceria o Estado Social apenas como 
a responsabilidade pelo mínimo existencial. Com isso, desaparece 

205 BURGAYA, Josep. El Estado de bienestar y sus detractores: a propósito de los 
orígenes y la encrucijada del modelo social europeo. Barcelona: Octaedro, 2013. 
p. 233.

206 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução Virgílio Afonso da 
Silva. 2. ed.- São Paulo: Malheiros, 2009. p. 428.
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o Sistema de Seguridade Social em sua parte mais importante, ou, 
pelo menos, aquela que contempla maior número de pessoas (segu
rados) e representa o maior aporte financeiro do sistema. O próprio 
interesse no estudo dos direitos da Seguridade Social praticamente 
esmaece, porque a temática previdência privada não se compreen
de no Direito da Seguridade Social. As prestações deixam de osten
tar a condição de direitos sociais exigíveis do Estado. Anos de es
tudos serão imediatamente sepultados pela migração das relações 
de direito social para o campo do direito privado. A mim parece 
um retrocesso inominável e de profunda inconstitucionalidade por 
violação de cláusula constitucional pétrea. Este assunto pretendo 
desenvolver oportunamente. Por ora, fico com essa crítica mais ge
nérica da apologia irresponsável ao constrangimento epistemológi
co impingido ao conceito de Direitos Sociais.

2.13 - O pARADOxO DA hIpERTROfIA DA DIGnIDADE DA 
pESSOA hUMAnA: UM METADISCURSO qUE ApRESEnTA 
RISCOS

O princípio da dignidade da pessoa humana é um valor al
çado à condição de norma/princípio político estruturante da Cons
tituição da República Federativa do Brasil (art. 1º), traduzindo-se 
em imperativo categórico a impor observância por todo o sistema 
normativo e também por todos os aplicadores do Direito. Em ou
tras palavras: o princípio da dignidade da pessoa humana cons
titui-se como vetor para a interpretação e alcance de toda a gama 
de normas de direitos fundamentais constitucionalmente previs
tos, configurando-se assim em um princípio de maior hierarquia 
axiológico-valorativa.

Ingo W. Sarlet recomenda um uso não inflacionário da digni
dade e repudia a utilização da dignidade de modo panfletário e como 
fórmula vazia de conteúdo. Reconhece que o recurso exagerado e sem 
qualquer fundamentação racional à dignidade “efetivamente pode 
acabar por contribuir para a erosão da própria noção de dignidade 
como valor fundamentalíssimo da nossa ordem jurídica”.207

Há, todavia, um risco maior que a hipertrofia do Princípio da 
Dignidade Humana pode desencadear. Mostra o professor Gomes 

207 SARLET, Ingo Wolfgang. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e os Direitos 
Fundamentais. 2. ed. - Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 102-103.
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Canotilho que o arquétipo antropológico baseado na centralidade 
do indivíduo enquanto pessoa, cidadão e trabalhador, deslocou-se 
para a acentuação da dignidade da pessoa como princípio fundante 
da sociedade, mas, simultaneamente, dessubstantizador da auto
nomia jurídico-constitucional dos direitos sociais. A hipertrofia da 
dignidade da pessoa humana, refletida na jurisprudência constitu
cional portuguesa, aponta para o “esvaziamento solidarístico”:

O leading case é o Acórdão nº 509/02 do Tribunal Constitucional 
Português sobre o rendimento de inserção social que veio alterar 
o anterior regime do rendimento mínimo garantido. O cerne 
argumentativo do Tribunal acabou por ser o da conformidade ou 
não do regime legislativo definidor do subsídio de inserção social 
com o princípio jurídico-constitucional fundante da dignidade da 
pessoa humana. Esse princípio postularia sempre um agasalho 
prestacional assegurador de uma existência minimamente 
condigna. A dignidade da pessoa só seria afectada se o regime 
jurídico-legislativo não garantisse os “mínimos” da dignidade. O 
problema é que a estratégia discursiva do Tribunal, sob a aparente 
solidez da dignidade da pessoa humana, acaba por proceder à 
redução eidética da socialidade, colocando entre parênteses os 
direitos económicos, sociais e culturais. Em toda a sua radicalidade, 
a orientação do Tribunal conduziria a este resultado desolador: 
não há direitos sociais autonomamente recortados, mas refracções 
sociais da dignidade da pessoa humana aferida pelos standards 
mínimos da existência.208

O princípio estruturante da dignidade humana, que talvez 
seja o valor constitucional mais importante para a defesa dos Direi
tos Humanos, não pode receber uma leitura que avilte o seu conte
údo. Não pode representar o fundamento constitucional para a li
mitação dos direitos sociais, um princípio contra os direitos sociais, 
mas, sim, a favor deles.

O professor Canotilho, no exemplo que cita, está se referin
do à justiciabilidade dos direitos sociais, à estratégia discursiva do 
Tribunal para assegurar o mínimo existencial. O problema é que a 
Corte Constitucional portuguesa, ao garantir o mínimo existencial, 
deixou transparecer que, além dele não haveria garantia constitu
cional passível de justiciabilidade.

208 CANOTILHO, J. J. Gomes. O Direito Constitucional como ciência de Direcção..., 
p. 21.
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A questão é, além do mínimo existencial, os Direitos Sociais, 
quando judicializados, não encontram fundamento constitucional 
material no princípio da dignidade humana? A existência de um 
limite a partir do qual fica vedada qualquer restrição, sob pena de 
violação da dignidade humana, não representa dizer que, fora deste 
limite os direitos sociais podem ser abolidos, sem que o Judiciário 
possa interferir, que não seria possível a justiciabilidade. Não pare
ce ser isso. Conquanto, o recurso à dignidade humana represente 
um raciocínio argumentativo para garantia do mínimo existencial, 
nada impede que, para além desse mínimo existencial, se possa es
grimir com a eventual violação da dignidade humana.

Objetivamente, a dignidade humana, embora se coloque 
como argumento seminal para vedar limitações abaixo do que se 
faça necessário para a vida digna da pessoa, não debilita os princí
pios e fundamentos dos direitos sociais. E diria mais, ela própria, a 
dignidade humana, pode ser invocada em defesa destes, porque o 
recorte epistêmico do mínimo existencial encontra dificuldade para 
ser efetivamente implementado na maioria dos casos em que se dis
cute, por exemplo, os Direitos contributivos da Seguridade Social 
ou mesmo os Direitos Trabalhistas. No caso citado pelo Professor 
Gomes Canotilho, a discussão era sobre rendimento de inserção so
cial, nosso Benefício Assistencial. Por isso, tinha o debate tudo a ver 
com o princípio da Dignidade Humana.

A Cristina Queiroz, diante da afirmativa de Vieira de Andra
de no sentido de que o retrocesso social só poderá operar quando 
atingir o “núcleo essencial da existência mínima inerente ao respei
to da dignidade humana”, faz uma importante observação:

Contudo, o respeito desse conteúdo mínimo existencial do 
direito, que corresponde a uma “existência condigna”, não pode 
ser qualificado como de “direito social”. Se o seu fundamento é o 
“princípio da dignidade da pessoa humana”, o direito encontra-
se garantido não a título de direito fundamental social, mas de 
direito de defesa, isto é, sujeito ao regime jurídico específico dos direitos 
liberdades e garantias.209

Aqui é preciso contextualizar, afastando um mimetismo in
feliz. A Constituição brasileira não estabeleceu uma explícita dis

209 QUEIROZ, Cristina. Direitos Fundamentais Sociais..., p. 113.
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tinção entre os direitos de liberdade (de defesa) e os direitos sociais, 
como fez a Constituição portuguesa (art. 18).

Foi vontade do legislador constituinte brasileiro instituir 
os direitos sociais com fundamento mais amplo e não exclusiva
mente vinculado a uma atuação positiva do Estado na promoção e 
na garantia de proteção e segurança social, como instrumento de 
compensação de desigualdades fáticas manifestas e garantia de um 
patamar pelo menos mínimo de condições para uma vida. Ocupam 
o mesmo espaço reservado aos direitos sociais no perfil constitu
cional brasileiro os direitos que asseguram e protegem um espaço 
de liberdade ou mesmo dizem à proteção de determinados bens 
jurídicos para determinados segmentos da sociedade, em virtude 
justamente de sua maior vulnerabilidade em face do poder econô
mico. Assim são os direitos trabalhistas. E não estariam estes direi
tos, quando judicializados, protegidos pelo princípio da dignidade 
humana?

De qualquer sorte, é inequívoca a vinculação e intercom
plementariedade entre tais direitos, na medida em que os direitos 
sociais prestacionais, sobretudo nos países pobres do capitalismo 
tardio, na prática, culminam por funcionar como base material mí
nima de dignidade, sem a qual, bem observa Ricardo Luís L. Tats
ch, o ser humano fica desprovido da autonomia indispensável para 
a tomada de decisões, enquanto “situação de consciência livre, em 
que há potencial possibilidade de uma análise independente dos 
fatos subjacentes à escolha a ser feita, não sofrendo influência ex
terna decorrente de necessidades básicas que lhe retiram a própria 
dignidade”.210

Com o professor Ingo W. Sarlet, entendo que os direitos 
fundamentais sociais não se reduzem ao mínimo existencial (ou à 
dignidade humana), nada obstante as dimensões que o densificam 
certamente guardem relação com o núcleo essencial dos direitos 
sociais, ainda mais se consideradas as peculiaridades e a extensão 
com que foram positivados pela Constituição de 1988.211

210 TATSCH, Ricardo Luís Lenz. O Princípio da Proibição de Retrocesso na Constituição 
Brasileira: sede material, aplicação e limites. Porto Alegre: Fênix, 2021.

211 SARLET, Ingo W. Comentário ao art. 6º. In: MENDES, Gilmar Ferreira; 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio 
Luiz. Comentários à Constituição do Brasil..., p. 1166.
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caPítulo iii

CRISES DO ESTADO DO BEM-
ESTAR SOCIAL E A REDUÇÃO DO 

NÍVEL DE RECONHECIMENTO E 
CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS DA 

SEGURIDADE SOCIAL

3.1 - InTRODUÇÃO

Estamos atravessando uma crise generalizada, individual, 
institucional, constitucional, valorativa (ética e moral), econômica, 
cultural, religiosa, política e dos direitos, sobretudo os humanos e 
fundamentais, inclusos os sociais, os mais afetados.

A “crise” contemporânea é complexa desde a sua definição, 
mas se pode observar, a olho nu, que ela não é de essência, nem 
de qualidade, mas muito mais de quantidade. O núcleo essencial 
do Estado Social, sobretudo quando ao modelo que descansa nos 
textos constitucionais, encontra-se imune a todas a crise, penso eu.

Bem lembrou Parejo Alfonso:

En definitiva, la llamada crisis del Estado social y, por tanto, de los servicios 
públicos no pone en cuestión el modelo constitucional, sino que rompe los 
esquemas y categorías establecidos sobre la relación Estado-sociedad, en 
particular los referidos a la organización de la ejecución administrativa de 
las políticas públicas, es decir, de los servicios públicos.212

212 PAREJO ALFONSO, Luciano. El Estado Social administrativo: algunas 
reflexiones sobre la “crisis” de las prestaciones y los servicios públicos...
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Neste espaço, vai-se tomar a expressão crise, tanto como 
agravamento de uma situação patológica negativa de dificuldades 
e depressão conjuntural, como, em seu aspecto positivo, de oportu
nidade para a solução de problemas, de ajustes, mudanças e adap
tações que encaminham a preparação para um futuro melhor. Não 
há um compromisso com a nota de transitoriedade que costuma 
acompanhar o conceito de crise, justamente porque não se sabe se e 
quando ela vai terminar.

Como se pode ver, “crise”, em seu sentido próprio, expressa 
algo positivo, criativo e otimista, pois envolve mudança e pode ser 
um renascimento após uma ruptura. Indica separação, com certeza, 
mas também escolha, decisões, por conseguinte, a oportunidade de 
expressar uma opinião. Num contexto mais amplo, a noção adquire 
sentido de maturação de uma nova experiência, a qual leva a um 
ponto de não retorno (tanto no âmbito pessoal quanto no histórico 
social). Em resumo, a crise é o fator que predispõe à mudança, que 
prepara para futuros ajustes sobre novas bases, o que absolutamen
te não é depressivo, como nos mostra o atual impasse econômico.

Bem lembrou Bauman, que talvez a definição de “crise” se 
não se adapte muito bem à situação em curso, que, ao menos na 
esfera econômica, “parece ser bastante estável”. E assim, “existe o 
risco de o termo “crise” estar sendo usado deliberadamente para 
dar a impressão de que a condição que ora experimentamos só é 
temporária e que logo seremos capazes de superá-la, utilizando o 
tratamento apropriado”.213

3.2 - CRISES qUE nÃO ESCOnDEM A InTEnÇÃO DO 
MERCADO DE ASSUMIR E LUCRAR COM OS DIREITOS 
SOCIAIS

O fato é que nada fica imune às transformações. O Estado, bem 
lembrou Bolzan de Morais, passa por crises interconectadas com 
propensão para a “desconstrução” ou talvez para a “refundação”.214 
Sua face mais importante que é a social, na perspectiva do que se 
convencionou chamar de Estado do Bem-Estar Social, parece ser a 
mais afetada.

213 BAUMAN, Zygmunt. BORDONI, Carlo. Estado de crise..., p. 18.
214 BOLZAN DE MORAIS, José Luiz. As crises do estado e da Constituição e a 

transformação espaço-temporal dos direitos humanos..., p. 18.
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Em cada crise econômica a ameaçar o Estado capitalista, com 
vertentes ou recaídas sociais, também chamado eufemisticamente 
“capitalismo democrático”, que hoje impera no mundo, assiste-se a 
movimentos dos monetaristas de plantão, encaminhando reformas 
pontuais que, digamos assim, comendo o mingau pelas beiradas, 
são, ávida e impensadamente, chanceladas pelos viciados (ideolo
gicamente) parlamentos, compostos por elites políticas comprome
tidas com o neoliberalismo e descompromissadas com os ideais de 
solidariedade social que, constituindo objetivo primaz do Estado 
Democrático de Direito de feição social – assim definiu a nossa 
Constituição republicana ainda em vigor no art. 1º c/c art. 6° – se 
esforçam por solapar direitos da Seguridade Social insculpidos na 
Carta Magna.

Em escala de progressão geométrica, vai a hegemonia do 
mercado (a sua mão invisível) limitando direitos sociais conquista
dos a ferro e fogo nas lutas das classes trabalhadoras, ao longo do 
século passado desde o pós-guerra. A redução das despesas com o 
social virou a panaceia para todas as crises, o remédio que a todos 
os males cura, mesmo quando não têm, ao menos direta e definiti
vamente, muita relação com a crise.

A solução, apontada pelos organismos internacionais (FMI, 
Banco Mundial etc.) e países ricos, passa sempre pelo desmonte do 
social, pelo aperto dos cintos das classes trabalhadoras (para quem 
salvou o emprego e não está em situação de desemprego!) e deveras 
muito pouco pelo sacrifício dos setores que mais se beneficiam com 
o modelo capitalista de acumulação de poucos em detrimento da 
pobreza de muitos, este que são os responsáveis diretos pela crise. 
A estes, as vantagens do capitalismo e ao Welfare State, as externa
lidades negativas. Melhor dizendo, a Providência Divina. Não se 
aceita mais paternalismo, coitadismo, etc. Afinal, não há bens de 
consumo e serviços suficientes para todos no mundo, apenas para 
os mais ricos, e é deles que se deve cuidar no mundo capitalista, 
pois são eles que impulsionam as economias.

O Brasil, desde os anos 90, vem aprovando emendas à Consti
tuição para limitar direitos sociais e projeta intensificar essa tendên
cia. Com um governo de extrema-direita, passa a ser meta prioritária, 
para salvar o capitalismo, reduzir o âmbito dos direitos da seguri
dade social e as vias de acesso a eles. Os serviços públicos, exempli
ficando, são o alvo preferido. Ao invés de se pensar em melhorar a 
sua eficiência e aparelhamento e no combate efetivo aos altos salários 



156

PAULO AFONSO BRUM VAZ

e proventos de aposentadoria, prefere-se apostar no sucateamento e 
aviltamento das parcas vantagens duramente conquistadas.

Claro está que os cortes de despesas do Estado e consequen
te a minimização dos serviços públicos, embora o Estado precise 
realmente desinflar em alguns setores em que o mercado pode atu
ar em sua substituição, será suportada pelos extratos mais pobres 
da população. Os grandes usuários dos serviços públicos, que, por 
auferirem rendimentos mais baixos, têm suas condições de sobrevi
vência digna atreladas a prestações e serviços sociais estatais. Bem 
lembrou Wolfgang Streeck:

O acesso aos serviços públicos antes universais, por exemplo na área 
da saúde e do ensino, será cada vez mais diferenciado de acordo 
com o poder de compra dos clientes. Em termos gerais, os cortes 
no volume da despesa pública e, portanto, na atividade do Estado, 
vão reforçar ainda mais a posição do mercado enquanto mecanismo 
mais importante na distribuição das oportunidades da vida.215

A crise multifacetada que assola o Estado do Bem-Estar So
cial, que se despe da responsabilidade de prover o bem-estar, dei
xando o encargo para a iniciativa privada (quer dizer, para o mer
cado), almeja transformar a Seguridade Social (saúde, assistência e 
previdência social) em produtos colocados no mercado, disponíveis 
a quem possa pagar. Fica para o Estado apenas a filantropia e, tal
vez, um mínimo existencial.

Instaurou-se uma limitadora tendência de as políticas sociais 
virem a ser substituídas por programas emergenciais de combate à 
pobreza, que tratam apenas de reduzir os efeitos do ajuste e das cri
ses sobre os mais pobres ou os mais frágeis, sem maiores aspirações 
em termos de resultados desenvolvimentistas.

Esta enganosa tendência remediadora olvida uma necessá
ria e insubstituível projeção progressista. Programas emergenciais, 
embora sejam necessários, não constituem políticas públicas sociais 
sustentáveis em relação às quais seja possível colher resultados fu
turos de redução das desigualdades. No máximo, atenuam a mi
séria, mas não contribuem para retirar definitivamente as pessoas 
dela. Não conferem condições de educação, formação, empodera
mento, capacitação, enfim, não garantem, nem se interessam pela 

215 STREECK, Wolfgang. Tempo comprado..., p. 183.
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criação de meios e oportunidades para que os indivíduos desabi
litados possam superar suas deficiências natas ou contingenciais 
de modo a alcançar um lugar no mercado restritivo de trabalho, 
podendo, logo adiante, prover a subsistência própria e familiar de
sonerando o Estado.

Vale lembrar que, hoje, os níveis de proteção do Estado do 
Bem-Estar Social encontram-se flexionados ou impactados por, pelo 
menos, três âmbitos de transformações contingenciais: a agressivi
dade do perfil de abordagem capitalista (neoliberalismo), a precari
zação do mercado de trabalho e a transição demográfica.

Como bem têm mostrado os mais festejados analistas dos sis
temas econômicos, o neoliberalismo impregnou com seu ideário o 
mundo ocidental. Piketty, Branko, Streeck, Burgaya, Krugman e ou
tros tantos, embora com muitas críticas e reconhecimento das con
tundentes falácias neoliberais, assumem que o seu discurso, desde 
Tatcher e Reagan, foi incorporado como a solução para as crises do 
capitalismo e da economia mundial.

A precariedade e a instabilidade do mercado de trabalho, 
cada vez mais seletivo e exigente de especialização, incentivando a 
informalidade, empurram os salários para baixo no geral, alimen
tam a temporariedade e o desemprego duradouro, enfim, a exclu
são social e permanente e o compromisso do Welfare State com no
vos e velhos candidatos a prestações assistenciais e previdenciárias.

A transição demográfica é um dos fenômenos estruturais que 
ameaça os Estados Sociais desde a segunda metade do século pas
sado. Embora tenha uma conotação universal, recebendo influxo 
das condições históricas dos diferentes países e regiões, ela se ma
nifesta de maneiras não lineares e assimétricas. Há uma tendência 
de afetar de forma diferente os países desenvolvidos, os países em 
desenvolvimento e o chamado terceiro mundo, implicando déficits 
de receitas mais ou menos graves.

Nessa tríplice perspectiva é possível identificar quatro gran
des vertentes críticas que assolam o Welfare State: a crise política, a 
crise de legitimidade ou credibilidade gerencial, a crise filosófica e 
a crise financeira ou orçamentária, de que faz parte a crise da tran
sição demográfica. Enlaçadas, essas crises (que não são lineares) de
terminam a retração do sistema de direitos da Seguridade Social.216

216 Consultar, sobre as crises do Estado Social, dentre outros: HABERMAS, Jürgen. 
A Constelação Pós-Nacional: Ensaios Políticos. Tradução de Márcio Seligmann-
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3.3 - A CRISE pOLíTICA

A chamada crise política decorre da crise ideológica que 
acompanha o Estado Social desde o seu surgimento. Resulta (e se 
agrava) do acirramento dos embates ideológico-políticos (polariza
ção) entre direita e esquerda, que ora domina o mundo ocidental. 
Bobbio, ao que penso, fez bem a distinção entre direita e esquerda, 
tomando a igualdade como critério diferenciador.217 A Esquerda 
reconhece como sociais e luta contra as desigualdades e a direita 
assume a desigualdade como natural e com ela não se importa, pois 
é intrínseca e não pode ser eliminada. Giddens, em sua terceira via, 
concorda com essa distinção, mas acrescenta que o Estado tem um 
papel fundamental na busca da igualdade. Ser de esquerda, diz, “é 
acreditar na busca da emancipação”.218

Nesta perspectiva polarizada, com o predomínio da ideolo
gia de direita, é natural que o Estado do Bem-Estar Social, que é 
uma transigência política da Direita, deva conviver, sem tréguas, 
com as inflexões políticas, pois tem no seu cerne a luta contra as 
desigualdades, ou, melhor dizendo, a prática da justiça social e do 
ideal de igualização entre os desiguais.

A relação entre o Estado do Bem-Estar Social e as sociais
-democracias da Europa, baseadas em um compromisso social de

Silva. São Paulo: Littera Mundi (2001); LUHMANN, N. Teoría política en el 
Estado de Bienestar. Madrid: Alianza Universidad (2007); SORENSEN, Georg. 
La transformación del Estado: Más allá del mito del despliegue. Valencia: Tirant 
lo Blanch, 2010; GARCÍA-PELAYO, Manuel. As Transformações do Estado 
Contemporâneo (2009); SADER, Emir; GENTILI, Pablo (orgs.). Pós-neoliberalismo 
II: Que Estado para que democracia? (1999); AVELÃS NUNES, António José. 
As voltas que o mundo dá: reflexões a propósito das aventuras e desventuras 
do estado social (2011); HOBSBAWM, Eric. Como mudar o mundo. Tradução de 
Donaldson M. Garschagen. São Paulo: Companhia das Letras, 2011; STREECK, 
Wolfgang. Tempo comprado: a crise adiada do capitalismo democrático (2013); 
BARR, Nicholas. The Welfare State as Piggy Bank: Information, Risk, Uncertainty, 
at the Role of the State (2003); BURGAYA, Josep. El Estado de bienestar y sus 
detractores: a propósito de los orígenes y la encrucijada del modelo social europeo 
(2013); BOLZAN DE MORAIS, José Luiz. As crises do estado e da Constituição e 
a transformação espaço-temporal dos direitos humanos (2011); BOTELHO, Catarina 
Santos. Os direitos sociais num contexto de austeridade: um elogio fúnebre ao 
princípio da proibição do retrocesso social? (2015).

217 BOBBIO, Norberto. Direita e Esquerda. São Paulo: UNESP, 2001.
218 GIDDENS, Anthony. A Terceira Via. Rio de Janeiro: Record, 2001; GIDDENS, 

Anthony. Para além da esquerda de da direita. São Paulo: UNESP, 1996.
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senvolvimentista estável, mais keynesiano do que marxista, parece 
ter se esgotado suas possibilidades políticas.

É evidente que a “redução” dos impostos torna-se um argumen
to eleitoral muito mais popular do que a elevação da redistribuição.

É possível identificar essas tensões políticas em um exame 
superficial dos contextos geopolíticos da atualidade, denotando o 
agravamento da chamada crise de organização política do Estado 
de Bem-Estar Social, a partir das seguintes evidências:

• tendência política de retração dos Estados capitalistas 
avançados e tardios de recrudescimento das políticas públicas 
de reconhecimento e concretização dos direitos sociais (crise das 
políticas públicas sociais);
• o efeito globalização, caracterizado pela relativização do 
poder político dos Estados como consequência da construção, no 
mundo cosmopolita, de uma ordem jurídico-social-econômica 
supranacional (crise da soberania);
• a crise do direito como instrumento do Poder Estatal e da política 
(crise política do direito e da Constituição);
• a desvinculação entre sociedade e política com a degeneração da 
democracia representativa (crise democrática);
• a substituição da política pela racionalidade puramente 
econômica, como o preconizam os teóricos da sacralização da 
economia (crise da política diante do economicismo); e
• a politização da justiça e judiciarização da política, fenômenos 
(faces da mesma moeda) que refletem o deslocamento do eixo 
política – legislativo/executivo para o eixo política/judiciário (crise 
das funções políticas estatais).

O ápice da crise política se dá com a chamada crise de repre
sentação, que é um dos fatores que levam ao deslocamento dos as
suntos relacionados com o Welfare State para os sistemas econômi
cos e jurídicos. As políticas públicas que originariamente deveriam 
partir do sistema político tendem a migrar para os sistemas econô
mico e jurídico. Campilongo descreve o quadro de supremacia da 
lógica da economia de mercado, suplantando a lógica da política:

Como alternativa ao déficit de representação apresenta-se outra 
ambiciosa falácia: a suposta capacidade do mercado de decidir em 
lugar dos mecanismos de escolha coletiva. Sai a política e, em seu 
posto, entra a economia. Flexibilização do trabalho, privatização 
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e desconstitucionalização do direito – diferentes roupagens do 
neoliberalismo – transferem para o sistema econômico os malogros 
do sistema político.219

Do ponto de vista político, a manutenção dos níveis de prote
ção e segurança prestados pelo Estado do Bem-Estar Social também 
é dependente do insumo de massa. Os programas do Estado social 
dependem do apoio popular, a fim de ganharem força de lei e pode
rem ser financiados pela Administração Pública e implementados 
no mundo da vida de seus beneficiários.

O conflito intergeracional (ativos versus inativos), paradoxal
mente, exacerba a polarização entre os que querem manter seus 
status e os que desejam também ser atendidos, ingressando no sis
tema. Se refletirmos sobre as reformas que limitam os direitos da 
Seguridade Social, vamos perceber esse conflito com mais clareza. 
Aqueles que já foram beneficiados com os programas estatais de 
bemestar temem que suas benesses venham a ser reduzidas ou 
mesmo que o Estado não tenha condições de suportá-las financei
ramente. Posicionamse, escudados na intangibilidade do direito 
adquirido, amplamente a favor das reformas.

Essa atitude é paradoxal e egoística. Representa mesmo o 
rompimento da ideia de solidariedade intergeracional. Mas não 
tem como ser evitada. É possível exemplificar com a aversão ao 
amparo estatal assistencial aos estratos sociais pauperizados, os 
miseráveis e vulneráveis, que, na prática não representa um con
senso social justamente pelo temor daqueles que já se beneficiaram 
da face prestacional do Estado do Bem-Estar Social e não querem 
correr o risco de futuros de retrocessos. Os ideários neoliberal e 
ultraconservador conseguem, com seu discurso, cooptar estes seg
mentos, minando as bases sociais do Estado de Bem-Estar Social. 
Habermas, no início da crise, enxergava isso que nominou “des
prendimento das bases sociais”:

Em tempos de crise, os estratos de eleitores ascendentemente 
mobilizados, a quem o Estado de bem-estar aproveitou diretamente, 
podem desenvolver uma mentalidade de conservação das posições 
alcançadas e uniremse com a velha classe média, em geral com as 

219 CAMPILONGO, Celso Fernandes. O Direito na Sociedade Complexa. 2. ed., São 
Paulo: Saraiva, 2011. p. 72.
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camadas tidas com “produtivistas”, num bloco defensivo contra os 
grupos menos favorecidos ou marginalizados.220

É exatamente o que ocorre hoje no Brasil. Aqueles que já têm 
seus direitos da seguridade social garantidos apoiam a supressão 
ou a extensão de tais direitos para os que ainda não os tem assegu
rados. Portanto, paradoxal e egoisticamente, colocam-se favoráveis 
às reformas previdenciárias, temendo que as forças do Welfare Sta
te não sejam suficientes para atender aos seus direitos adquiridos.

3.4 - A CRISE DE LEGITIMIDADE E EfICIênCIA GEREnCIAL

Em verdade, faz conveniente cindir, para fins práticos e di
dáticos, as crises de legitimidade e eficiência gerencial, embora elas 
tenham vários pontos em comum.

Chevallier fala de uma “crise da representação”, que se carac
teriza pelo questionamento da própria legitimidade interventiva do 
Estado (“crise de desconfiança”), cuja performance tem evidencia
do, ao longo do tempo, opressão, redução das liberdades individu
ais, assistencialismo, irresponsabilidade, desorganização dos meca
nismos de mercado e, sobretudo, não atingimento dos objetivos de 
redução das injustiças e desigualdades (“crise de eficiência”).221

As políticas do Estado social adquirem a legitimação pela via 
do sufrágio (pelo voto e a vontade popular) e encontram suas bases 
sociais nas instâncias de mediação entre os embates do capital e 
o trabalho: os sindicatos autônomos e os partidos de trabalhado
res. O êxito do projeto depende, antes, do poder e da capacidade 
de ação do aparelho estatal intervencionista. Ele deve intervir no 
sistema econômico com o objetivo de proteger o crescimento capita
lista, minorar as crises e proteger simultaneamente a capacidade de 
competição internacional das empresas e a oferta de trabalho — a 
fim de que advenham crescimentos que possam ser repartidos sem 
desencorajar os investimentos privados.

É o desequilíbrio no exercício da capacidade intervencionista 
que abala a legitimidade do Estado. O limite da intervenção é algo 
demasiadamente paradoxal e complexo para explorarmos neste 

220 HABERMAS, Jürgen. A Crise do Estado do Bem-Estar Social e o esgotamento 
das energias utópicas..., p. 108.

221 CHEVALLIER, Jacques. O Estado pós-moderno..., p. 190-196.
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momento. Intervenção insuficiente coloca o capitalismo em alerta; 
intervenção demasiada, lhe causa também arrepios. O paradoxo do 
intervencionismo está em que, na sua essência ideológica abstrata, o 
ultraliberalismo prega a ausência de intervencionismo estatal, mas, 
na prática, precisa desesperadamente de intervenção, o que sempre 
fica patente nos momentos de crise, de que é exemplo a crise finan
ceira de 2008, que exigiu, além da intervenção, o investimento de 
muito dinheiro público para salvar bancos privados.

A crise de eficiência gerencial, iniciada nos anos 80, consubs
tancia-se na desconfiança generalizada acerca da capacidade geren
cial do Estado Providência: “suspeita de que o Estado empresário 
(gestor) não administra eficazmente os problemas sociais”, no dizer 
de Rosanvallon, para quem há “dúvida a respeito de um instrumen
tal cada vez mais opaco e crescentemente burocratizado, que preju
dica a sua finalidade e provoca uma crise de legitimidade”.222

Ao que penso, a crise é verdadeiramente da prestação dos 
serviços públicos tendentes à efetivação das políticas públicas legal
mente criadas e estabelecidas para a concretização dos direitos da 
Seguridade Social. Crise, portanto, da execução administrativa, mar
cada pela incompletude, violações da isonomia, apego demasiado 
a um suposto princípio da legalidade, deliberada orientação insti
tucional para negativa aos pleitos administrativos, e, finalmente, 
sucateamento dos serviços públicos como estratégia dos governos 
neoliberais, para forçar a ineficiência e entregar tais serviços à ini
ciativa privada (privatização).

Marcada pelo déficit de legitimação, esta crise dos serviços 
públicos nutre-se, principalmente, do embate entre a lógica políti
ca democrática e a lógica tecnoburocrata, denotando uma relativa 
incapacidade do Estado de Bem-Estar Social, em sua funcionalida
de, diante do aumento e complexificação das expectativas sociais, 
de encontrar fórmulas para responder a tais pretensões a partir da 
constituição de um corpo técnico-burocrático a quem incumbe ela
borar as estratégias de atendimento das demandas.223

222 ROSANVALLON, Pierre. A Nova Questão Social..., p. 24.
223 BOLZAN DE MORAIS, José Luiz. As crises do estado e da Constituição e a 

transformação espaço-temporal dos direitos humanos..., p. 46.
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3.5 - A CRISE fILOSófICA

Há pelos menos 50 anos atrás, Habermas já apontava que, 
devido às transformações no “espírito de época”, a utopia de uma 
sociedade do trabalho havia perdido a sua força persuasiva. Não 
apenas porque as forças produtivas perderam sua inocência e com 
ela a ideia de governo autônomo dos trabalhadores. Mais do que 
isso, a utopia perdeu seu ponto de referência na realidade: a força 
estruturadora e socializadora do trabalho abstrato. O Estado social, 
que se nutre reiteradamente da utopia de uma sociedade do traba
lho, perdeu a capacidade de abrir possibilidades futuras de uma 
vida coletivamente melhor e menos ameaçada, disse Habermas.224

Hoje, a crise filosófica, quiçá a de mais difícil solução, não 
ameaça de esgotamento apenas a forças utópicas, também a própria 
essência do Estado do Bem-Estar Social, o seu DNA, a sua identi
dade, os seus fundamentos filosóficos, o seu discurso, a sua racio
nalidade, o seu papel na sociedade contemporânea e os próprios 
critérios que devem nortear a interpretação/aplicação das regras de 
direitos sociais.

Como refere Bolzan de Morais, a crise filosófica atinge os fun
damentos sobre os quais se construiu o modelo de Estado do Bem
-Estar Social, ensejando a desagregação de sua base que é a solida
riedade coletiva, enfraquecendo o conteúdo tradicional dos direitos 
sociais e levando à construção insuficiente de estratégias e políticas 
públicas para a sua implementação. Isso gera a incapacidade de im
plantar o projeto antropológico que lhe confere o sentido – agentes 
dotados de uma compreensão coletiva –, resultando a transforma
ção de indivíduos em meros clientes da Administração.225

Para Rosanvallon, a crise filosófica, iniciada na década de 90, 
apresenta, entre os seus principais problemas, a desintegração dos 
princípios de solidariedade e o fracasso da concepção tradicional de 
direitos sociais.226

Sob o rótulo de nova questão social, Rosanvallon avia uma crí
tica à relação entre seguro e solidariedade sugerindo um papel me

224 HABERMAS, Jürgen. A Crise do Estado do Bem-Estar Social e o esgotamento 
das energias utópicas..., p. 106.

225 BOLZAN DE MORAIS, José Luiz. As crises do estado e da Constituição e a 
transformação espaço-temporal dos direitos humanos..., p. 47-49.

226 ROSANVALLON, Pierre. A Nova Questão Social..., p. 25.
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nos central para o seguro social (crise do paradigma securitário) e 
a migração para um sistema de solidariedade (custeio pela reforma 
fiscal e aumento da carga fiscal). O problema reside, diz, na univer
salidade227 como uma regra geral de assistência uniforme.228

A transformação do Estado Providência em um “Estado de 
Serviços”, baseado em ajudas diferenciadas, solidárias e individu
alizadas, seria a solução. O modelo centralizado típico do Estado 
Providência, incentivando o individualismo, é dizer, o culto ao du
alismo polarizado estatismo/privatismo, suprimiu as instâncias 
mediadoras das relações entre os indivíduos e o Estado. Isso torna 
impossível o diálogo sociedade/Estado numa sociedade cada vez 
mais pluralista.

Desse modo, solucionar o déficit de mediação depende de um 
novo pacto de solidariedade social, a partir da criação de instâncias 
específicas nas quais os indivíduos possam se reunir em grupos de 
interesses para levar as demandas sociais ao Estado, exercitando um 
modelo de democracia participativa que conferirá maior visibilida
de social aos seus pleitos, com reflexo positivo na redução das desi
gualdades, sem a fixação de um objetivo gerador de identidade.229

Eu penso que um novo projeto de Estado do Bem-Estar Social 
não deve mais incorrer no erro da plurissuficiência e passa pela mo
bilização da sociedade civil a partir de uma nova lógica de solida
riedade, em que os beneficiados do capitalismo precisam assumir a 
responsabilidade social perante a sua obra: os excluídos. Os poucos 
detentores da maior parte do dinheiro no mundo, não necessitando 
dele todo para se manterem ricos pela vida toda, precisam agora 
socializar seus lucros, canalizando recursos, por meio de redes de 
solidariedade organizadas pela sociedade civil, para as sobras do 
capitalismo, os miseráveis, vulneráveis, os que passam fome, os que 
não conseguem emprego, os que não dispõem de planos de previ
dência pública. Essa nova vertente de solidariedade não precisa da 
intervenção e da administração do Estado. Depende de uma mu
dança de postura, como a que se observa hoje para o enfrentamento 

227 Por universalidade de cobertura e atendimento, entende-se que a proteção 
social deve alcançar a todos os eventos que possam ameaçar a subsistência de 
quem necessite. No Brasil está enumerada como um dos princípios vetores da 
seguridade social (art. 194 da CR).

228 ROSANVALLON, Pierre. A Nova Questão Social..., p. 76-77.
229 Idem. Ibidem, p. 39.
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da pandemia da Covid-19, em que estas iniciativas são observadas 
com muito êxito.

O papel do Estado de Bem-Estar Social, a contrário senso do 
que a maioria defende, ao que penso, não deveria ficar reservado 
ao assistencialismo e ao mínimo existencial. Por uma questão de 
compensação e responsabilidade social, as sobras do mercado de 
trabalho, os deficientes e os idosos sem renda deveriam ser manti
dos pela solidariedade entre os capitalistas milionários.

Todavia, esta nova face do Estado, que não é nova, não lhe re
tira o papel de fomento e proteção de formas emancipadas de vidas 
dignas antes de este papel ser (re)assumido pela sociedade civil. Por 
isso, sem embargo de incentivarmos efusivamente essas novas for
mas de solidariedade, até que o Estado de Bem-Estar Social possa 
naturalmente se demitir da função assistencial, assumindo-a ape
nas em caráter subsidiário e como ultima ratio, seja por conveniência 
do próprio capitalismo, que precisa manter essas pessoas economi
camente ativas, seja porque os vulneráveis não podem ser abando
nados à própria sorte, deve-se, por todos os modos, lutar pela pre
servação das responsabilidades constitucionais assistenciais.

3.6 - A CRISE ECOnôMICA, fISCAL, fInAnCEIRA OU 
ORÇAMEnTáRIA

Crise econômica corresponde a uma fase de recessão caracte
rizada pela falta de investimentos, redução da produção e aumento 
do desemprego, como influxo de circunstâncias desfavoráveis liga
das à economia. Trespassado este conceito para o Estado do Bem
-Estar Social, acresce-se a suposta incapacidade financeira e fiscal 
para custear e manter os seus compromissos com os direitos fun
damentais sociais.

É mais antiga é a crise a assolar o Estado e seu agravamento 
remonta aos anos 70. O crescimento demográfico, a ampliação dos 
direitos sociais e a recessão econômica (redução da produção e cres
cimento da pobreza e do desemprego) constituem a fórmula que re
sulta na escassez de recursos do Welfare State para atender aos seus 
projetos de ampliação e efetivação dos direitos fundamentais sociais.

O desequilíbrio entre a receita e a despesa que os Estados, 
sem muita criatividade, necessitam financiar com a elevação da 
carga fiscal (aumento de impostos e contribuições sociais) constitui 
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um desafio atuarial e por que não dizer, político, de difícil solução. 
Comum a quase todos os países industrializados, tendo começado 
por aqueles sem desenvolvimento e se espraiado entre os mais de
senvolvidos, a crise financeira se generalizou e passou a definir as 
limitações nas políticas sociais e as consequentes tendências de en
xugamento dos direitos às prestações e serviços do Estado do Bem
-Estar Social, notadamente os direitos da Seguridade Social.

O que se deseja advertir, sem embargo, é para o fato de a crise 
financeira representar muito mais um discurso neoliberal que se ini
ciou com M. Tatcher, na Inglaterra, e Reagan, nos EUA, do que pro
priamente uma realidade que fosse aplicável aos países periféricos.

Embora realmente exista um desequilíbrio perigoso entre re
ceitas e despesas e um risco de comprometimento atuarial, como 
decorrência das crises econômicas, desonerações e renúncias fiscais 
que impactam a arrecadação e do aumento das despesas com pre
vidência, saúde e assistência social, tripé que, no Brasil compõe a 
Seguridade Social (art. 194 da CR), estou certo que este problema 
não se resolve com a retração do nível de proteção social, vale dizer, 
com a miniaturização ou minimalização do Estado do Bem-Estar 
Social, senão que pode se agravar na medida em que o Welfare State 
possibilita que todos permaneçam economicamente ativos, consu
mindo e fazendo girar a roda da economia, tal como se viu durante 
o apogeu do keynesianismo econômico.

A situação tende a se agravar com os impactos da Pandemia 
Covid-19, iniciada em março de 2020. São três ordens de impactos. 
Primeiro, o aumento assustador do desemprego e da informalidade 
impactam diretamente as receitas previdenciárias. Estima-se que a 
queda da arrecadação foi na ordem de 3% em 2020. Segundo, como 
a drástica redução dos postos de trabalho implica severa perda e re
dução da renda, há aumento das situações de vulnerabilidade e au
mento dos pedidos de benefício assistencial. Tem-se, então, decrésci
mo arrecadatório e aumento das despesas. Em terceiro lugar, porque 
a pandemia desencadeou uma corrida por prestações assistenciais e 
previdenciárias. Sem renda, as famílias buscam mais os benefícios 
chamados assistenciais como o Benefício de Prestação Continuada – 
BPC devido ao idoso e ao deficiente. Com as mortes dos segurados 
(atualmente perto de 500 mil), os dependentes apressam-se a reque
rer o benefício de pensão por morte. Levantamento recente mostrou 
que houve um aumento de 47% em um ano. Em março de 2020, eram 
153.293 pedidos – em março deste ano, eram cerca de 70 mil a mais: 
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224.293. A alta de pedido de pensões aguardando análise veio na 
esteira de um aumento do número de pedidos: só de janeiro a março 
deste ano, foram feitos 194.856 pedidos – uma alta de 45% em relação 
aos mesmos três meses do ano passado.230

Além da crise pandêmica, que também reduziu a expectativa 
de vida dos idosos, têm-se os efeitos negativos da recente Reforma 
da Previdência, que apenas cuidou de limitar os direitos ao acesso 
aos benefícios, mas não tratou de otimizar e incentivas o incremen
to das receitas. Era previsível que, rompido o caráter sinalagmático 
e a mutualidade, com as exigências quase que instransponíveis e o 
benefícios drasticamente reduzidos, sucederia um certo desencan
to dos trabalhadores com o sistema público de previdência. Muitos 
optaram e vão optar por ficar à margem do sistema de seguro so
cial, embora também não disponham de condições para aderir a 
um regime de previdência complementar privada. Ficarão em um 
limbo previdenciário. O número dos que deixaram de contribuir, 
por ambos os motivos, optando por aguardar a idade mínima, cres
ceu bastante, aumentando o “suposto” déficit da previdência.

3.7 - A CRISE DEMOGRáfICA

O que há hoje de relevante na crise financeira do Estado So
cial é justamente este fenômeno que afeta mais drasticamente al
guns países da Europa: o desequilíbrio na pirâmide etária ou tran
sição demográfica. Houve considerável aumento da expectativa de 
vida dos indivíduos em detrimento das taxas de natalidade. Alguns 
países europeus sofreram uma redução drástica na População em 
Idade Ativa (PIA) – composta por pessoas de 16 a 64 anos – e um 
aumento considerável na população economicamente inativa (ido
sos com idade acima de 65 anos), da qual se ocupa mais de perto o 
Estado Providência.

Esse desequilíbrio afeta diretamente a relação receita públi
ca/despesas sociais. Resulta em uma espécie de geração sacrificada 
(dos 20 aos 45 anos), que, estando economicamente ativa no sistema 
de seguro social, culmina por pagar a conta da antecessora. A con
tribuição dos jovens custeia o serviço prestado aos idosos.

230 LÜDER, Amanda. Pedidos de pensão por morte em análise no INSS sobem 
47% em um ano. In: G1 globo.com.2021. Disponível em: https://g1.globo.com/
economia/noticia/2021/05/20/pedidos-de-pensao-por-morte-em-analise-no-
inss-sobem-47percent-em-um-ano.ghtml. Acesso em: 21 mai.2021.
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As razões de dependência demográfica partem do pressu
posto de que a população jovem, de 0 a 14 anos, e a idosa, de 65 
anos a mais, podem ser consideradas dependentes da população 
em idade ativa, de 15 a 64 anos. Os países desenvolvidos, desde o 
final da Segunda Guerra Mundial, precisaram suprir parte das suas 
necessidades de mão de obra por meio da migração internacional. É 
o caso da Itália e da França, por exemplo, países nos quais a popu
lação economicamente ativa é menor.

O Brasil, atualmente, se beneficia do chamado bônus demográ-
fico (menos crianças e idosos, mais jovens economicamente ativos: a 
pirâmide está em forma de pera). Isso deve perdurar até 2040, apro
ximadamente, quando passará a ter uma população idosa maior, 
com tendência ao desequilíbrio das contas da Previdência Social.

O IBGE vem alertando para o envelhecimento da população, 
ou seja, o aumento da proporção de pessoas com 65 anos de idade 
ou mais é uma característica marcante da transição da estrutura 
etária brasileira. Em 2060, o percentual da população com 65 anos 
ou mais de idade chegará a 25,5% (58,2 milhões de idosos). Em2018, 
essa proporção era de 9,2% (19,2 milhões). Já os jovens (0 a 14 anos) 
deverão representar 14,7% da população (33,6 milhões) em 2060, 
frente a 21,9% (44,5 milhões) em 2018. O envelhecimento afeta a ra
zão de dependência da população, que é representada pela relação 
entre os segmentos considerados economicamente dependentes 
(pessoas com menos de 15 e 65 anos ou mais de idade) e o segmen
to etário potencialmente produtivo (15 a 64 anos), que é a propor
ção da população que, em tese, deveria ser sustentada pela parcela 
economicamente produtiva. A razão de dependência da população 
em 2018 era de 44%. Esse indicador significa que 44 indivíduos com 
menos de 15 e com mais de 64 anos dependem de cada grupo de 100 
pessoas em idade de trabalhar (15 a 64 anos). Em 2039, a razão de de
pendência total deverá ser de 51,5%, quando a proporção de jovens 
(25,7%) e idosos (25,8%) se equivalerá. Essa proporção total deverá 
aumentar para 67,2% em 2060. Em 2010, a razão de dependência era 
de 47,1%, e atingiu seu valor mínimo em 2017 (44,0%). A partir de 
então, essa proporção voltaria a crescer, chegando, em 2028, a 47,4%, 
o mesmo nível de 2010.231

231 Dados do IBGE (PROJEÇÃO da População 2018: número de habitantes do país 
deve parar de crescer em 2047. In: Agência IBGE notícias, 2018. Disponível em: 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-
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Encaminhei, recentemente, aproximações acerca da transição 
demográfica no livro “Direito Previdenciário em Tempos de Crise” 
publicado pelo IEPREV. Naquela oportunidade, embora reconhe
cendo a necessidade de uma preparação para o enfrentamento da 
crise que deve impactar a Seguridade Social em seguida, mostrei 
que ainda hoje atravessamos um período de bônus demográfico, ou 
seja, um número maior de pessoas em idade economicamente ativa 
(PIA) em relação às pessoas inativas.232

O problema é que, apesar da situação demográfica até o mo
mento favorável, o Brasil não a tem aproveitado. Não adianta termos 
um número maior de trabalhadores ativos, se estão desempregados. 
Com 30 milhões de pessoas em situação de desemprego, perde-se 
a oportunidade demográfica. Não se tem, por outro lado, políticas 
públicas de apoio aos jovens para que ingressem no mercado de tra
balho, nem aos idosos, para que sejam assistidos na terceira idade.

Na mesma pesquisa, coloquei em discussão, a partir dos in
dicadores demográficos, dois fenômenos relevantes: o aumento da 
expectativa de vida do brasileiro e o aumento dos que, em razão 
da idade avançada, compõem a população economicamente inativa 
(idosos acima de 64 anos). Tais evidências sociológicas não se reve
lam simples como poderiam parecer.

O aumento linear da idade mínima para a aposentadoria é 
uma solução para o problema? É necessário discutir e implantar 
medidas para impedir as aposentadorias precoces, tanto do Regime 
Geral como nos Regimes Próprios, e isso, ao que vejo, em boa me
dida, já foi feito. A idade mínima no RGPS constitui um quase con
senso mesmo entre os juristas mais radicais. Todavia, isoladamente, 
o aumento da idade mínima pode causar sérios problemas sociais.

Mesmo o aumento da expectativa de vida, embora seja um 
dado insofismável, não pode ser transposto para a aposentadoria, 
sob pena de se deixar de considerar que existem duas expectativas 
de vida: uma com e outra sem incapacidade. Está-se falando, den

de-noticias/releases/21837-projecao-da-populacao-2018-numero-de-habitantes-
do-pais-deve-parar-de-crescer-em-2047. Acesso em: 03 mar. 2019).

 Dados disponíveis em: https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/
estimativa2013/default.shtm. Acesso em 02 mar. 2020.

232 VAZ, Paulo Afonso Brum. Previdência Social e a Transição Demográfica. 
In: FERNANDES, A. P; SANTOS, R. C; SERAU JR. M. A. (coords.). Direito 
Previdenciário em Tempos de Crise. Belo Horizonte: IEPREV, 2019.
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tro do tema seguridade social, da expectativa de vida para incidir 
sobre o trabalho, que exige expectativa de vida sem incapacidade.

Fernandes noticia um estudo realizado no Canadá, em que foi 
possível relacionar a expectativa de vida com e sem incapacidade, 
com o rendimento. Os investigadores puderam observar que nos es
tratos de rendimento mais baixos, a expectativa de vida sem incapa
cidade ficava por volta dos 50 anos, enquanto nos mais elevados subia 
até os 64 anos. Quanto à expectativa de vida desde o nascimento, os 
primeiros sobrevivem até os 67 anos e os segundos até os 73 anos.233

Os indicadores demográficos utilizados pelos institutos de 
pesquisa, tal como a expectativa de vida desde o nascimento, neu
tralizam diferenças e variações sociais e profissionais que impacta
riam sobremaneira as perspectivas de implantação linear de uma 
idade mínima para a aposentadoria a partir de um único critério 
que não leva em conta a expectativa de vida com capacidade, típica 
da grande maioria da população, considerando a pobreza extrema 
que caracteriza a clientela da Seguridade Social.

A idade da aposentadoria e a idade da velhice não precisam 
ser necessariamente coincidentes, tanto para tornar injustas as apo
sentadorias precoces, como para apontar oposta iniquidade no que 
tange às aposentadorias em idade muito elevada. O desafio é buscar 
o equilíbrio. Não queremos “jovens velhos”, e nem “aposentados na 
hora da morte”. Ambas as situações remetem a graves rupturas so
ciais e econômicas.

As reformas propostas no Brasil, ao elevar as idades míni
mas e o tempo de contribuição, negligenciam um fenômeno des
crito por Fernandes234 que não é novo, a “velhice profissional”, ou o 
que Gaullier chamou de “envelhecimento social”, que começa com 
a inatividade definitiva muito antes da aposentadoria. O ritmo atu
al de desenvolvimento tecnológico conduz a situações paradoxais 
como as que vivem os trabalhadores que foram despedidos por se
rem demasiado velhos, e que não puderam se aposentar por serem 
demasiado novos. No dizer de Gaullier, “É-se jovem biologicamente 
até cada vez mais tarde e velho socialmente, cada vez mais cedo”.235

233 FERNANDES, Ana Alexandre. Questões Demográficas: Demografia e Sociologia 
da População. Lisboa: Edições Colibri, 2008. p. 78.

234 Idem. Ibidem, p. 9.
235 GAULLIER X. La deuxième carrière. Ages, employs, retraites. Paris: Ed. Du Seuil, 

1988. p. 25.
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Pesquisas mostram que os índices de emprego a partir dos 
60 anos não são muito elevados, preponderando o subemprego. O 
mercado de trabalho deixa, cada vez mais de absorver o trabalha
dor com mais de 60 anos. Segundo dados do PNAD/IBGE 2015, eles 
constituem apenas 8,1% dos ocupados no Brasil.236

Conclui-se ser inexplicável a pressa, a falta de transparência e 
o tratamento míope que as reformas aprovadas, notadamente da EC 
103/2019,237 têm apresentado, ao tangenciar problemas sociológicos 
cruciais do envelhecimento, tais como a diferença entre expectativa 
de vida com e sem incapacidade e a influência dos percursos de 
vida e dos fatores socioeconômicos para a elevação da expectativa 
de vida capaz, o envelhecimento social e a inutilidade relativa dos 
trabalhadores depois dos 60 anos, variáveis inerentes a qualquer 
processo sério e justo de reforma previdenciária.

Por último, um novo dado importante. Segundo Estudo da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em parceria com 
as universidades americanas de Princeton, Harvard e Universidade 
do Sul da Califórnia (Reduction in the 2020 Life Expectancy in Brazil 
after COVID-19), a crise pandêmica da Covid-19 reduziu as expec
tativas de vida dos idosos. Em 2020, a expectativa de vida do brasi
leiro foi reduzida, em média, 1,94 anos – regredindo a patamares de 
2013. No mesmo período, a expectativa de sobrevida dos idosos na 

236 SALES, Robson; SARAIVA, Alessandra; ROSAS, Rafael. Trabalhador com 
mais de 60 anos representa 8,1% de todos ocupados. In: Valor notícias,2016. 
Disponível em: https://www.valor.com.br/brasil/4794487/trabalhador-com-
mais-de-60-anos-representa-81-de-todos-ocupados. Acesso em: 02 jul. 2019.

237 A Emenda Constitucional n° 103, aprovada em 12 de novembro de 2019, institui 
a idade mínima de 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher, como 
requisito à obtenção de aposentadoria no Regime Geral da Previdência Social 
(art. 201, 7º, I, da CR). A EC muda as regras para quem vai receber pensão 
por morte. O pagamento será de 50% do valor da aposentadoria acrescido de 
10% para cada dependente. Houve, também, drástica redução dos valores dos 
benefícios acumuláveis e no cálculo das rendas mensais dos benefícios. Para 
ter direito à aposentadoria no valor de 100% da média de contribuições, as 
mulheres deverão contribuir por 35 anos e os homens, por 40 anos. As alíquotas 
de contribuição passaram a ser progressivas foram majoradas, chegando a 14%, 
no RGPS e 22%, no RPSS. Foi instituída idade mínima para a aposentadoria 
especial (contato com agentes nocivos), a partir de uma fórmula que contempla 
tempo de contribuição e idade, de modo tornar bastante dificultosa a obtenção 
do benefício. Deve-se observar que o segurado que se obtêm a aposentadoria 
especial não pode prosseguir trabalhando em atividades nocivas à saúde, 
nos termos do art. 87 da Lei de Benefícios, considerado constitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal, Tema 709 – RE 791.961-PR.
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faixa etária de 65 anos teve um recuo de 1,6% ao ano. Considerado 
o período anterior à pandemia, a expectativa de vida após os 65 
anos teve uma queda de 19 para 17,4 anos, ou seja, 8%, conforme o 
levantamento feito.238

O estudo aponta cinco razões para a redução: (1) o alto nú
mero de hospitalizações e uma campanha de imunização propor
cionalmente baixa; (2) a redução na prevenção, no tratamento e no 
diagnóstico de doenças; (3) relatos de sintomas e sequelas pós-covid 
vêm surgindo com muita frequência; (4) os impactos econômicos 
da Covid-19, aumentando a desigualdade e a pobreza da população 
e; (5) reduções no orçamento da saúde e mudanças no sistema de 
financiamento do SUS podem comprometer na elevação da expec
tativa de vida.

238 SILVA, Letícia Brito. 2021. Estudo aponta redução de quase dois anos na 
expectativa de vida no Brasil. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.
br/saude/2021/04/10/harvard-aponta-reducao-de-quase-dois-anos-na-
expectativa-de-vida-no-brasil. Acesso em: 30 ab. 2021.
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caPítulo iv

ONTOLOGIA DA JURIDIFICAÇÃO 
DAS RELAÇÕES SOCIAIS E DA 

JUDICIALIZAÇÃO DOS DIREITOS 
SOCIAIS: O Contributo do  

Estado de Bem-Estar Social

4.1 - InTRODUÇÃO

O termo juridicização ou juridificação diz respeito à extensão 
do Direito e de seus processos jurídicos a um número crescente de 
domínios da vida econômica e social. A expressão judiciarização ou 
judicialização designa a ampliação do papel da Justiça, como ins
tituição, no tratamento de problemas da sociedade, notadamente 
aqueles que dizem respeito ao campo político, em relação aos quais 
a Justiça não era solicitada no passado a intervir.

Os reflexos da judicialização constituem os fenômenos que 
se convencionou chamar judicialização da política e politização da 
justiça, consubstanciando o exponencial crescimento global da im
portância do Poder Judiciário. Judicializar a política significa utili
zar os métodos típicos da decisão judicial na resolução de disputas 
e demandas nas arenas políticas, seja por meio da ampliação das 
áreas de atuação dos tribunais, pela via do poder de revisão judicial 
de ações legislativas e executivas baseado na constitucionalização 
de direitos e dos mecanismos de checks and balances, ou mediante a 
introdução ou expansão do modelo estrutural judicial ou de proce
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dimentos judiciais no âmbito do Executivo (caso dos contenciosos 
administrativos) e no Legislativo (caso das Comissões Parlamenta
res de Inquérito).

A juridificação se aproxima mais da Sociologia do Direito por 
ser um processo pelo qual os conflitos humanos são inteiramente 
despojados da sua dimensão existencial própria por meio do forma
lismo jurídico, e desnaturados em virtude da respectiva submissão 
a instâncias artificiais criadas pelo Estado.

4.2 - nOÇõES SObRE A JURIDIfICAÇÃO E A 
JUDICIALIZAÇÃO

A tendência de juridificação é decorrência do processo de 
constitucionalização ocorrido no mundo ocidental do pós-guerra, 
caracterizado pela supremacia constitucional, fenômeno que se re
fletiu na extensão do direito e de seus processos jurídicos a um cres
cente domínio da vida social, econômica e cultural, disseminando 
seus discursos, jargões, regras e procedimentos jurídicos no âmbito 
das relações sociais antes baseadas na informalidade e nas regras 
espontâneas de convivência. Tudo passa a ser disciplinado pelo di
reito positivado e, sobretudo, tudo diz respeito a uma norma ou a 
um princípio constitucional.

A norma jurídica passa a ser o vetor qualificado de enqua
dramento e orientação das atividades individuais e coletivas, sub
metidas que ficam a processos de resolução de natureza jurídica e 
às instâncias mediadoras estatalizadas.

A juridificação apresenta também uma significação negati
va, na medida em que está vinculada ao fenômeno, característico 
da constituição e consolidação do Welfare State, de inflação de nor
matividade jurídica, cada vez mais regulando extensos setores das 
esferas sociais públicas e privadas. Uma tendência de burocratiza
ção, que, desde a modernidade, interpõe-se nas relações entre os 
indivíduos e o Estado.

Teubner vê na juridificação um fenômeno complexo e que, 
portanto, demanda uma abordagem multidisciplinar. Se for anali
sado em perspectivas seletivas de disciplinas específicas, corre-se 
o risco de alcançar conclusões pouco satisfatórias. Restringir o fe
nômeno à inundação de leis, como querem os juristas, ou a expro
priação do conflito, na interpretação dos sociólogos, ou ainda a um 
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fenômeno de restrição do espaço de ação dos movimentos sociais 
ou grupos de interesses, segundo a avaliação da ciência política, 
produz resultados em certo sentido parciais sobre o fenômeno da 
juridificação. Por isso, somente é possível analisar e interpretar o 
fenômeno da juridificação enquanto moderno Direito Regulatório, 
no qual o sistema jurídico se revê como politizado e socializado. 
Assim, sugere que se conecte a juridificação ao processo de mate
rialização do Direito.239

A juridificação expressa, desta forma, o advento de um novo 
direito pelo Estado Social: o Direito regulatório. A materialização e 
o finalismo político intervencionista são dois elementos fundamen
tais para a adequada compreensão da juridificação.

Habermas, de sua vez, explica a patologia das sociedades 
modernas capitalistas sob a influência dos subsistemas Economia e 
Estado, que, regidos, respectivamente, por meios monetários e bu
rocráticos, interferem na “reprodução simbólica do mundo da vida”. 
O direito amplia sua regulação jurídica sobre assuntos sociais que 
antes eram geridos de maneira informal no contexto do mundo da 
vida. Para ele, a colonização do mundo da vida produz, inevitavel
mente, processos de juridificação (Verrechtlichung) constituídos pela 
tendência de as sociedades modernas ampliarem significativamen
te a extensão do direito escrito.240

O contexto da modernidade hipercomplexa e reflexiva des
gasta e enfraquece as instituições do Estado e, sobretudo, suas fun
ções políticas. Dentro desse quadro, agravado pela obsolescência 
da gramática política, não tem sido possível evitar a emergência da 
judicialização das relações sociais e políticas. A expectativa social é 
centralizada no Poder Judiciário, cujo papel passa a ser de garantia 
do estado democrático de direito e a construção de uma ordem ju
rídica mais justa.

Garapon, embora tenha posição crítica baseada no procedi
mentalismo, com acerto, observa a existência de uma crise valorativa 
e simbólica nas sociedades contemporâneas, matriz de um volume 
e de uma diversidade demasiados de pleitos submetidos aos juízes. 

239 TEUBNER, Gunther. Juridificação: Noções, Características, Limites, Soluções. 
In: Revista de Direito e Economia, Centro Interdisciplinar de Estudos Jurídico-
Econômicos. Ano XIV. p. 01-39, Coimbra, 1988. p. 19.

240 HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo I e II: sobre a crítica da razão 
funcionalista. Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. São Paulo: Martins 
Fontes: 2012. p. 639-641.
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Esse fenômeno é justificado pela circunstância de ser o juiz um “so
brevivente no universo simbólico da humanidade”, a última instân
cia moral de nossa sociedade e uma das últimas instâncias simbólicas 
que ainda se mantém. “Perante a decomposição do político, doravan
te é ao juiz que se pede a salvação”. Surge o juiz como “recurso contra 
a implosão das sociedades democráticas que não conseguem gerir de 
forma diferente a complexidade e a diversidade que geram”.241

Assim, a expansão do papel do Judiciário é um fenômeno so
cial que se reforça através da expansão do Direito, diz Garapon. A 
viragem judiciária da vida política resulta do enfraquecimento do 
legislativo e do executivo, que, ocupados apenas com questões de 
curto prazo, reféns do receio e seduzidos pela mídia, fazem o pos
sível, sem sucesso, para governar o dia a dia de cidadãos indiferen
tes e exigentes, preocupados com a sua própria vida privada, mas 
esperando do político algo que ele não lhes saberá dar: uma moral, 
um projeto duradouro.242

O Poder Judiciário centraliza a esperança e a responsabilidade 
pelo gerenciamento dos riscos e a imprevisibilidade da pós-moder
nidade em sua multicomplexidade. De sua atuação espera-se, além 
de cumprir um dever de guardião e garante do Estado Democrático 
de Direito, que o faça justamente por mecanismos (procedimentos) 
legitimados pelos destinatários da regulação, eis a essência proce
dimental da democratização da formação do processo decisório no 
processo jurisdicional: a ampla participação dos interessados.

Campilongo vê nesse processo o desafio de administrar uma 
democracia contenciosa em que o Judiciário, como interlocutor da 
sociedade e regulador de conflitos abandonados pelo Legislativo 
e pela Administração, assume o compromisso democrático com a 
governança dos litígios. Muito mais do que decidir, tem agora que 
transferir do plano da teoria da democracia para a teoria da admi
nistração da justiça as ideias de deliberação, cooperação e governan
ça, expandindo o espaço para manifestação dos interesses contra
postos e combinando uma administração cooperativa dos conflitos 
com o caráter contramajoritário e de proteção das minorias.243

241 GARAPON, Antoine. O guardador de promessas: Justiça e democracia. Lisboa: 
Instituto Piaget, 1996. p. 23.

242 Idem. Ibidem, p. 22 e 45.
243 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Direito e diferenciação social. São Paulo: 

Saraiva, 2011. p. 82.
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O movimento exponencial e vetorialmente dirigido à judi
cialização das relações sociais e da política constitui um fenômeno 
mundializado (como tudo na sociedade contemporânea!), embora 
albergue diferenças importantes nos fundamentos de sua ocorrên
cia nos diversos “mundos” e países. De uma maneira geral, ele está 
vinculado, tanto na Europa como na América, à incapacidade do sis
tema político de regular-se por si mesmo e de responder às expec
tativas da sociedade, o que gera o fortalecimento da figura do juiz.

No plano da política, tanto a juridicização como a judicia
lização envolvem a incapacidade do modelo de democracia repre
sentativa para dar conta da sociedade complexa, marcada cada vez 
mais pelo esvaziamento do auditório público. Vive-se uma “fanto
chização da democracia” como uma simulação de propostas políti
cas diferenciadas, que, frente aos problemas político-econômicos, 
apresentam respostas homogêneas. O discurso único do mercado 
soterra a política e seus mecanismos.

Atualmente, o político é associado ao pouco eficiente, à per
seguição do interesse privado, ao sem credibilidade e ao facilmente 
captável por centros de poder privado. Este distanciamento da con
fiança (lealdade) das massas reflete-se no que Habermas identifica 
como influência do capitalismo tardio a produzir uma crise de le
gitimidade do sistema político. O sistema político, diz, requer um 
insumo de lealdade das massas que é tão difuso quanto possível, 
de forma que um déficit de legitimidade significa que não é factível, 
por meios administrativos, manter ou estabelecer estruturas nor
mativas efetivas na extensão desejada.244

Em outras palavras, o sistema legitimante não tem êxito em 
manter o nível requerido de lealdade das massas, enquanto os im
perativos de decisão, tomados do sistema econômico, forem exe
cutados. Para Habermas, enquanto o aparelho do Estado estiver 
agindo como “órgão executivo inconsciente, a maneira natural, da 
lei valor” e também como “agente planejador do capital monopo
lista unificado”, o resultado será que a racionalidade administra
tiva, comprometida com o zelo em relação às estruturas alheias e 
com os interesses opostos dos capitalistas individuais, perde a sua 
legitimidade.245

244 HABERMAS, Jürgen. A crise de legitimação no capitalismo tardio. 2. ed., Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 2002. p. 64.

245 Idem. Ibidem.
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O domínio público despolitizado gera a desorganização do 
aparelho do Estado e corrompe as tarefas de planejamento gover
namental desencadeando o abandono do núcleo essencial da demo
cracia, que é a vontade popular manifestada por meio dos represen
tantes eleitos. A obstrução dos canais de diálogo entre as estruturas 
do processo decisório dos assuntos de interesse público e a vontade 
social deslocam para o Poder Judiciário, primeiro, as funções de 
governo e, segundo, a estabilização das expectativas da sociedade 
de solução dos problemas vivenciados. Sabemos que a sociedade 
necessita e deseja sempre mais e que as possibilidades de satisfação 
dessas expectativas são, em tempos de crise econômica, cada vez 
mais escassas.246

Vivemos na “sociedade da desconfiança”, com dissolução da 
legitimidade e da confiança na classe política. Bem observa Rosan
vallon que

los individuos confían menos unos en los otros porque non se conocen lo 
suficiente. La falta de confianza en el prójimo y la desconfianza hacia los 
gobernantes aparecen bastante correlativos...: Brasil, que bate todos os 
récords de desconfiança política, es también el país en el que los indicadores 
de confianza interpersonal son más bajos.247

Cass Sunstein refere-se ao déficit democrático decorrente da 
frustração das expectativas sociais legítimas.

El gobierno moderno adolece de carencias tanto de democracia como de 
deliberación. A veces los resultados son insuficientemente democráticos en 
el sentido de que no son sensibles a los juicios del público. A veces son 
insuficientemente deliberativos en el sentido de que reflejan presiones 
de grupos privados, atención selectiva, deficiente interés por incentivos, 
información inadecuada, carecía de un verdadero proceso de justificación 
y escasa consideración por los efectos secundarios. Entre los principales 
efectos secundarios el más paradójico lo constituye el aumento dos riesgos 
que produce la regulación de riesgos.248

Rosanvallon mostrou que a atuação do Poder Judiciário de

246 HABERMAS, Jürgen. A crise de legitimação no capitalismo tardio..., p. 65.
247 ROSANVALLON, Pierre. La Contrademocracia. La politica en la era de la 

desconfianza. Buenos Aires: Manantial, 2011. p. 29.
248 SUNSTEIN, Cass. Sustituir unos riesgos de salud por otros. In: ELSTER, Jon 

(compilador). La democracia deliberativa. Barcelona: Gedisa, 2013. p. 319.



A JUDICIALIZAÇÃO DOS DIREITOS DA SEGURIDADE SOCIAL

179

corre do fortalecimento ou aumento do poder do povo-juiz, uma 
das três dimensões da chamada contrademocracia. A judicialização 
da política representa o vetor mais visível deste empoderamento 
popular. Hoje, os cidadãos esperam do processo judicial os resul
tados que não conseguem obter pelo exercício do sufrágio (eleição). 
Esta judicialização se inscreve no marco de uma declinação da “re
atividade” dos governos em face das demandas dos cidadãos. “Ve
mos que cuanto más obligados a rendir cuentas precisas están los 
gobiernos (principio de la accountability) menos parecen escuchar 
las demandas de la sociedad (el principio de responsiveness)”.249

A preferência pelo juízo à eleição (voto), conquanto seja um 
assunto complexo, pode ser resumida nas palavras de Rosanvallon:

La preferencia contemporánea por el juicio no cobra así sentido si no si 
refiere a las propriedades específicas de ese acto como tipo de decisión. Se 
trate de las condiciones de la justificación, de las formas de teatralidad o 
del modo de relación con la particularidad, el juicio como procedimiento de 
puesta a prueba de un comportamiento se ha impuesto, progresivamente, 
como una forma metapolítica considerada superior a la elección porque 
produce resultados más tangibles.250

O amplo processo de transferência de atribuições à Justiça 
não é imune à crítica. Maus, de sua vez, adverte para um risco da 
judiciarização, consubstanciado no fato de que a sociedade trans
fere todo o ônus moral-convivencial dos seus mais significativos 
dilemas ao tribunal constitucional, que passa a ser o “superego” 
dessa sociedade. Disso decorre o que chamou de infantilização social, 
pois se “a justiça ascende ela própria à condição de mais alta instân
cia moral da sociedade, passa a escapar de qualquer mecanismo de 
controle social”. Controle ao qual normalmente se deve subordinar 
toda instituição do Estado em uma forma de organização política 
democrática. No domínio de uma Justiça que contrapõe um direito 
“superior”, dotado de atributos morais, ao simples direito dos ou
tros poderes do Estado e da sociedade, é notória a regressão a valo
res pré-democráticos de parâmetros de integração social.251

249 ROSANVALLON, Pierre. La Contrademocracia..., p. 33.
250 Idem. Ibidem.
251 MAUS, Ingeborg. Judiciário como superego da sociedade: o papel da atividade 

jurisprudencial na “sociedade órfã”. In: Novos Estudos CEBRAP, n. 58. p. 183-
202, nov. 2000.
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Não olvido e nem refuto este déficit. Por isso mesmo, minha 
posição é no sentido de que a atuação do Poder Judiciário no campo 
das políticas públicas deve ser sempre supletiva, comedida e conti
da. No momento que o Poder Legislativo e principalmente o Execu
tivo voltem a cumprir o dever constitucional de concretização dos 
direitos humanos fundamentais sociais, a judicialização das políti
cas públicas deve se reduzir, devolvendo-se àqueles poderes suas 
atribuições constitucionais.

4.3 - O pRObLEMA DA JUSTICIAbILIDADE DOS DIREITOS 
SOCIAIS E O MITO DA SEpARAÇÃO DOS pODERES

A judiciarização da política, isto é, o recurso ao direito e aos 
tribunais não apenas para o exercício do controle da constituciona
lidade das leis, mas também como segunda instância do jogo polí
tico representa um tema complexo e demasiado extenso para o pre
sente ensaio monográfico. Vai-se abreviar a abordagem necessária 
ao mínimo indispensável.

Falar acerca do chamado judicial review demanda uma rápida 
aproximação para distinguir a atuação judicial na criação e exten
são de políticas públicas daquela que cuida de direitos já normati
zados, ou seja, de direitos subjetivos a serem tutelados individual 
ou coletivamente em demandas judiciais. A judicialização de pri
meiro nível, embora não seja defesa ao Judiciário, como já reconhe
ceu o STF, deve ficar reservada a situações de excepcionalidade em 
que os direitos fundamentais estejam sob o risco de inefetividade 
diante da atuação inexistente ou insuficiente do Legislativo e/ou do 
Executivo.

José Antonio Savaris explica, com maior detalhamento, a ju
dicialização de primeiro nível, que coloca em destaque, em boa me
dida, o discricionarismo político.

O primeiro nível de judicialização de políticas públicas pode ser 
caracterizado como judicialização de políticas públicas stricto sensu, 
pois nela se discute o mérito da política pública abrangentemente 
considerada, a discricionariedade parlamentar ou administrativa 
ou as escolhas políticas de alocação de recursos públicos para 
atendimento de políticas econômicas ou sociais mais diversas. 
Carrega, por isso, todo o conjunto de problemáticas específicas 
que se relacionam à efetivação judicial de direitos fundamentais 
sociais quando inexistente a necessária regulamentação legislativa. 
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O pano de fundo deste nível de judicialização conecta temas 
como o exercício atípico da função legislativa positiva pelo Poder 
Judiciário, o princípio da separação dos poderes, o controle 
jurisdicional da discricionariedade em favor do poder Legislativo 
ou da Administração, incluindo-se alocações orçamentárias etc.252

Nesse nível de judicialização, o direito a prestação que se 
pretende reconhecer judicialmente não se encontra abrangido na 
política pública que se encontra efetivamente implementada pelas 
instâncias políticas. Na hipótese, tem-se a omissão, total ou parcial, 
legislativa ou administrativa, viabilizando a concretização de nor
mas que assegurem direitos subjetivos sociais de natureza pres
tacional e a definição judicial do nível de eficácia dessas normas 
constitucionais.253

A outra, que se pode chamar de judicialização de segundo 
nível, não encontra qualquer limitação, a não ser no concernente 
ao ativismo negativo, sendo função primária do Poder Judiciário 
(art. 5º, XXXV, CR). Os direitos estão positivados, definidos os seus 
titulares e os critérios de elegibilidade, cabendo ao Poder Judiciário 
zelar pela sua observância enquanto direitos subjetivos. É, pode
mos assim dizer, a razão de ser do Judiciário.

A judicialização de políticas públicas de segundo nível ou 
lato sensu não diz respeito ao discricionarismo político, mas sim ao 
dever do Executivo de dar execução às políticas públicas já conce
bidas. A intervenção judicial ocorre apenas na implementação ou 
execução final da política pública, hipótese que a questão não diz 
respeito ao eventual discricionarismo típico da política. Existente 
a política pública, aos órgãos e entidades incumbidos por lei à sua 
implementação, não remanesce margem de discricionarismo.

No segundo nível de judicialização, o direito social reivindi
cado é objeto de política pública que se encontra estabelecida pelas 
instâncias políticas competentes, com a definição dos critérios de 
elegibilidade das prestações sociais estatais e o bem jurídico se en
contra, em tese, disponibilizado para os titulares do direito subjeti
vado que atendam aos requisitos legais.

252 SAVARIS, José Antonio. Judicialização de políticas públicas e o ajustamento 
das normas processuais civis às demandas individuais de seguridade social..., 
p. 1173.

253 Idem. Ibidem.
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Na hipótese, observa o professor José A. Savaris,

O direito não é satisfeito pelos Poderes Públicos, ou porque se 
entende não haver comprovação de atendimento dos requisitos 
legais pelo interessado, ou pela ausência de condições fáticas 
para adimplir a obrigação jurídica. Segue daí que, nesse nível 
de judicialização, a ação em que se busca determinada proteção 
social pode fundar-se em três linhas argumentativas que não são 
auto excludentes: (i) a efetiva existência de fatos não reconhecidos 
pela Administração Pública e que implicam o cumprimento dos 
requisitos legais: (ii) a ilegalidade de exigência administrativa 
amparada em ato normativo infralegal que extrapolaria o poder 
regulamentar, por veicular condições ou requisitos não previstos 
em lei no sentido formal e material; (iii) a inconstitucionalidade 
de critério ou elemento constitutivo do critério de elegibilidade 
estabelecido em lei, por incompatibilidade formal ou material com 
norma constitucional.254

E assevera o ilustrado Juiz Federal,

Nessas três modalidades argumentativas de demanda judicial de 
proteção social, não se discute a política pública abrangentemente 
considerada, mas aspecto pontual de sua implementação que 
consubstancia errônea interpretação administrativa de fatos ou 
normas, nos dois primeiros casos, ou inconstitucionalidade do critério 
adotado pelo legislador, no caso derradeiro. Nessa perspectiva, em 
linha de princípio, não há omissão imputável aos Poderes Públicos 
quanto à formulação ou implementação das políticas públicas 
necessárias para a satisfação dos direitos fundamentais sociais. O 
que se tem é a violação de direito, em tese, por não cumprimento 
das regras, por parte da Administração, seja porque avaliou mal os 
fatos, seja porque editou norma mais restritiva que extrapola a lei, 
seja porque se amparou em norma legal que é incompatível com 
a Constituição. Nesse segundo nível de judicialização de políticas 
públicas, busca-se predominantemente assegurar a fiel realização 
de política pública já definida por lei e que já corresponde a 
medidas concretas, porque plenamente regulamentados os direitos 
sociais. Não se encontra em avaliação, nesse cenário, o exercício 
da discricionariedade administrativa ou suas escolhas relativas à 
alocação de recursos públicos e prioridades econômicas, políticas 

254 SAVARIS, José Antonio. Judicialização de políticas públicas e o ajustamento 
das normas processuais civis às demandas individuais de seguridade social..., 
p. 1176.



A JUDICIALIZAÇÃO DOS DIREITOS DA SEGURIDADE SOCIAL

183

ou sociais. O grau de intervenção judicial nas políticas públicas 
é, aqui, mínimo, geralmente materializado em determinado caso 
concreto como resposta a um agir administrativo que, em tese, 
se encontra em desconformidade com a própria política pública 
definida pelos poderes democraticamente eleitos. E nem mesmo 
representa uma judicialização de políticas públicas em sentido 
estrito a excepcional (i) flexibilização de requisito legal, mediante 
adoção de diretrizes hermenêuticas que têm como comum ponto 
de partida a dissociação ontológica entre texto e norma ou (ii) o 
afastamento de critério de elegibilidade pela via do controle difuso 
de constitucionalidade. Com efeito, antes de uma intervenção nas 
escolhas políticas, o que se tem nesses casos predominantemente 
é a interpretação das normas jurídicas que integram as políticas 
públicas e que concretizam os direitos fundamentais. Trata-se, com 
efeito, de interpretação do conjunto normativo e de sua aplicação, 
à luz de diretrizes hermenêuticas dos direitos fundamentais e das 
exigências metodológicas de constituição equitativa da norma 
para o caso concreto, o que implica ajustamento das normas, 
gerais e abstratas, às particularidades do problema jurídico em 
concreto. Desde que a violação a direito social ocorra mediante 
descumprimento administrativo das normas de seguridade social 
em desfavor de sujeito determinado, a judicialização se expressará, 
via de regra, por ações estritamente individuais que, em essência, 
buscam o afastamento de ato concreto dos Poderes Públicos 
responsáveis pela execução das políticas públicas.255

Quando se pensa na judicialização de primeiro nível, ou seja, 
aquela em que o Poder Judiciário intervém para criar, ampliar ou 
desbastar políticas públicas, suprindo ou complementando a atu
ação política Poder Legislativo ou do Executivo no campo dos Di
reitos Sociais, a primeira questão a ser desmistificada é a que con
cerne à separação dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, 
tal como preconizada no art. 2º da Constituição (“São Poderes da 
União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Execu
tivo e o Judiciário”).

A questão da Justiciabilidade dos Direitos Sociais – categoria 
constitucional em que se enquadram os direitos da Seguridade So
cial – representa mesmo um capítulo à parte na doutrina especiali
zada que trata do tema judicialização. Prepondera o entendimento 

255 SAVARIS, José Antonio. Judicialização de políticas públicas e o ajustamento 
das normas processuais civis às demandas individuais de seguridade social..., 
p. 1177.
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no sentido de que o Poder Judiciário não só pode como deve intervir 
para possibilitar a garantia material e com sensibilidade social prá
tica que possibilite o desfrute de tais direitos pelos indivíduos des
tinatários, e mais, que tal intervenção se revela positiva, conquanto 
se possa discutir alguns limites.

O professor Juan A. Parcero enquadra a justiciabilidade no 
terceiro nível de garantias dos direitos sociais, ao lado do pacto so
cial e das políticas públicas a cargo do Estado de Bem-Estar Social, 
os dois primeiros e antecedentes níveis de garantias dos direitos 
sociais. A justiciabilidade é a garantia de efetiva proteção jurídi
ca e concretude de tais direitos pela via das normas de direito e 
procedimentos jurisdicionais. Neste terceiro nível, distingue a jus
ticiabilidade constitucional da justiciabilidade de Políticas Públicas, 
a primeira voltada ao cumprimento dos Preceitos Constitucionais, 
a proteção direta dos direitos implícita ou explicitamente amalga
mados na Constituição, voltada mais para a atuação legislativa; a 
segunda, que leva em conta as políticas públicas existentes, concebe 
a atuação da Justiça no controle do funcionamento e desenho das 
políticas públicas, na legalidade, nas hipóteses indevidas de exclu
são, nas contradições e nas lacunas.256

Jacques Commaille, no seu o modelo de Janus da regulação 
jurídica, tratando do caráter revelador das transformações do esta
tuto político da justiça, reconhece que a judicialização é um fenôme
no mundial, e que desempenha um papel importante na proteção 
dos direitos sociais, dentre outros:

Assim, constatamos ao nível internacional que os tribunais são, 
não raras vezes, agentes de políticas públicas, aspiram a sê-lo, 
mesmo que muitas análises sublinhem a sua incapacidade para tal 
(Horowitz, 1977). É o caso dos Estados Unidos, onde os tribunais 
intervêm em matéria de integração, controlo da polícia, protecção 
ambiental, melhoria das condições de vida dos mais pobres, 
protecção dos direitos civis, protecção dos direitos das minorias, 
protecção dos direitos das mulheres, etc. (Horowitz, 1977). Mas 
outros países registram as mesmas evoluções, nomeadamente os 
países da América Latina. É o caso da Colômbia, onde a protecção 
dos direitos sociais é garantida pela via judiciária, onde os tribunais 

256 PARCERO, Juan Antonio Crus. Los derechos sociales y sus garantías: Um 
esquema para repensar la justiciabilidad. In: LOS MONTEROS, Javier Espinoza 
de; ORDONEZ, Jorge (coord.). Los Derechos Sociales en el Estado Constitucional. 
Valença: Tirant lo Blanch, 2013.



A JUDICIALIZAÇÃO DOS DIREITOS DA SEGURIDADE SOCIAL

185

e o Tribunal Constitucional intervêm em matéria de política 
económica, especialmente anulando as leis que aumentariam 
o imposto sobre o valor acrescentado em produtos de primeira 
necessidade, ordenando a indexação parcial dos salários dos 
funcionários, alargando o benefício de determinados elementos 
da pensão de reforma a grupos da população que foram excluídos, 
proibindo a eliminação de benefícios para os reformados, etc. 
(Uprimny Yepes, 2007).257

No que concerne à justiciabilidade constitucional, até que pon
to tem legitimidade o Poder Judiciário para se imiscuir em assuntos 
políticos do Legislativo e do Executivo, sem violar o princípio da 
separação dos poderes? A resposta a esta pergunta já foi dada pelo 
Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do Judiciário brasileiro, 
que tem o papel institucional de interpretar a Constituição, ao repu
tar constitucional a intervenção do Poder Judiciário para formular 
e implementar políticas públicas, quando os órgãos estatais compe
tentes vierem a comprometer a eficácia e a integridade de direitos 
individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, 
ainda que derivados de normas programáticas (ADPF 45).

O Poder Judiciário é o garante da Constituição. Incumbe-lhe, 
portanto, proteger os direitos fundamentais constitucionalizados, 
mesmo que contra a vontade circunstancial de quem tem mais vo
tos, assumindo assim um papel contramajoritário.

Luís Roberto Barroso, constitucionalista emérito e ministro 
do STF, acerca da faceta contramajoritária da Justiça, afirmou que 
o STF “pode e deve fazê-lo para defender as regras do jogo demo
crático e os direitos fundamentais”. Quanto ao papel representati
vo, mostrou que foi a partir dessa atribuição que a corte decidiu 
casos como o das uniões homoafetivas, a interrupção da gestação 
de fetos anencefálicos e mesmo na proibição do nepotismo (súmula 
vinculante n° 13).258 “À falta de atuação legislativa para atender es

257 COMMAILLE, Jacques, O modelo de Janus da regulação jurídica..., 2009, p. 105.
258 Súmula Vinculante do STF n° 13: A nomeação de cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, 
da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido 
em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em 
comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração 
pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante 
designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Esta Súmula Vinculante 
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sas demandas da sociedade, coube ao STF, interpretando princípios 
constitucionais, formular as respostas constitucionalmente adequa
das”. Para Barroso, trata-se de competência que deve ser exercida 
com parcimônia, advertindo, todavia, que “onde houver um direito 
fundamental em questão ou um interesse relevante da sociedade, o 
tribunal não pode se omitir”.259

É que em nosso regime constitucional, segundo o art. 5º, in
ciso XXXV, que se traduz no chamado Princípio da Inafastabilida
de do Controle Jurisdicional, nenhuma ameaça ou lesão de direito 
pode ser excluída da apreciação judicial.260

Montesquieu foi corifeu da “ideologia francesa”, que guarda 
muitos receios e desconfianças em relação aos juízes. Verdadeiro 
preconceito que nunca conseguiu superar, quiçá mesmo por fortes 
razões históricas, sempre confiou mais na classe dos advogados.

Por isso, em que pese a importância da Teoria da Separação 
dos Poderes, fundamental às democracias, tal como se constituíram 
no mundo ocidental, sabe-se que Monstesquieu, em seu Espírito 
das Leis, definira o Judiciário como um poder “de certa forma nulo”, 
devido à sua constituição de jurados escolhidos pelo povo não era 
em si mesmo, ao contrário dos outros dois, um poder autêntico, um 
verdadeiro corpo do Estado.261 O juiz, para a ideologia francesa, não 
passava de uma máquina que aplicava a lei, limitando-se a enunciar 
um silogismo cuja primeira premissa é a lei e a segunda o fato que 

é exemplificativa de uma hipótese em que, ausente a atuação legislativa, o STF 
encontrou diretamente no texto constitucional o fundamento para proibir o 
nepotismo nos três Poderes. “A vedação do nepotismo não exige a edição de lei 
formal para coibir a prática. Proibição que decorre diretamente dos princípios 
contidos no art. 37, caput, da CF/1988” (STF. RE 579.951, Relator: Min. Ricardo 
Lewandowski. Julgamento em: 20 ago. 2008.

259 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade 
Democrática. In: Revista Atualidades Jurídicas  Revista Eletrônica do Conselho Federal 
da OAB. 4. ed., jan/fev. 2009. Disponível em: http://www.plataformademocratica.
org/Publicacoes/12685_Cached.pdf. Acesso em: 15 set. 2020.

260 Os processualistas costumam utilizar expressões como: “garantia de efetividade 
da prestação jurisdicional” ou “da efetividade da prestação jurisdicional”, 
“princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional”, “garantia ou princípio 
do direito de ação”, “garantia do acesso à justiça” ou ainda “garantia de acesso 
à ordem jurídica justa”, enquanto os constitucionalistas preferem locuções 
tais como: “direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional” ou “à 
intangibilidade do controle jurisdicional”, “direito fundamental à jurisdição”, 
“direito fundamental ao acesso à justiça”, “direito fundamental ao acesso aos 
tribunais” etc.
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deveria ser julgado. A conclusão era a sentença. Também Rousseau 
não representa a função judiciária nem mesmo na organização e na 
hierarquia da República. Os juízes não passavam de funcionários 
de uma terceira categoria, vinculados ao Poder Executivo.262  

O dogma da separação dos Poderes de Montesquieu,263 com 
centralidade no Poder Legislativo, fonte exclusiva do direito, e redu
ção do Poder Judiciário a mero aplicador da lei por aquele elaborada, 
sem função interpretativa, não encontra, pelo que se disse, ressonân
cia em nosso sistema constitucional, que, além de não falar em “se
paração” e sim “independência”, expressões com significados semân
ticos diversos, conferiu ao Poder Judiciário o papel de controlador 
dos demais Poderes, notadamente quando a atuação do Legislativo e 
do Executivo se traduz em omissões inconstitucionais ou mesmo na 
nova figura do chamado Estado de Coisas Inconstitucional (ECI). O 
controle é, aliás, recíproco, no sistema de checks and balances.264

De lá para cá, as coisas não mudaram. O sistema francês é um 
raro exemplo no mundo ocidental em que não incumbe ao Judiciá
rio o controle da constitucionalidade das leis, mister que incumbe ao 
Conselho Constitucional e se exerce antes da promulgação da nova 
lei (ex ante). Na França, ao contrário dos demais sistemas comparados, 
as eleições constituem o único fundamento de legitimidade, a fonte 
democrática exclusiva do governo representativo, circunstância que 
constitucionalmente suprime a possibilidade do judicial review.

Andreas Krell traz uma nova perspectiva, falando sobre a 
superação do dogma da separação dos poderes quando se trata da 
concretização de direitos fundamentais sociais.

na medida em que as leis deixam de ser vistas como programas 
condicionais e assumem a forma de programas finalísticos, o 

261 MONTESQUIEU. Do espírito das leis. Tradução de Cristina Murachco. São 
Paulo: Martins Fontes, 2000.

262 ROUSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social: princípios do direito político. 
Tradução de Antônio de Pádua Danesi. 4. ed., São Paulo: Martins Fontes, 2006.

263 MONTESQUIEU. Do espírito das leis. Tradução de Cristina Murachco. São 
Paulo: Martins Fontes, 2000.

264 O referido Estado de Coisas Inconstitucional diz respeito a uma faceta do 
fenômeno da judicialização da Administração Pública e responde à pergunta 
se, diante das omissões administrativas, resultando descumprimento de 
direitos fundamentais, a Justiça pode agir supletivamente, impondo ao 
Executivo medidas para sustar a violação de tais direitos.



188

PAULO AFONSO BRUM VAZ

esquema clássico de divisão de poderes perde a sua atualidade... 
Parece-nos cada vez mais necessária a revisão do vetusto dogma 
da Separação dos Poderes em relação ao controle de gastos públicos 
e da prestação de serviços básicos no Estado Social, visto que os 
Poderes Legislativo e Executivo do Brasil se mostraram incapazes 
de garantir um cumprimento racional dos respectivos preceitos 
constitucionais.265

Quando o desafio dos Estados modernos, tocados pelo “Esta
do de Constitucional de Direito” e o governo das leis, migrou para 
a garantia de plena eficácia das normas constitucionais, em especial 
dos direitos fundamentais expressamente constitucionalizados, se 
fez necessária uma releitura constitucionalizante do princípio da 
separação dos poderes. Sérgio Cruz Arenhart enfrenta, com argu
mentos convincentes, o atual problema da legitimidade democráti
ca da judicialização:

Valendo-se, o mais possível, de critérios objetivos – pautados 
nas determinações constitucionais a respeito – não estará o juiz 
usurpando a atribuição de qualquer representante de outra Função 
do Estado; não estará agindo como legislador, já que sua preocupação 
não é a de criar a política pública, mas apenas a de exprimir a 
vontade da lei (do Direito) em relação à condução dela pelo Estado; 
também não se estará colocando no papel de agente do Executivo, 
especialmente porque sua função se limitará a indicar a direção 
a ser trilhada pelo Estado, sem considerar o modus operandi da 
medida. Por outro lado, não importará que o magistrado não goze 
– como os membros do Legislativo e do Executivo – da legitimidade 
pelo voto para efetivar estas escolhas políticas. É que, embora sua 
legitimação não decorra do voto popular, ela advém do processo 
em que a decisão é formada. Porque a decisão judicial nasce do 
contraditório entre os interessados e assenta-se na possibilidade 
de diálogo anterior entre os que, possivelmente, serão atingidos 
pela atuação jurisdicional, seu conteúdo deve gozar da mesma 
legitimação a que faz jus o ato político emanado do Legislativo ou 
do Executivo.266

265 KRELL, Andreas. Direitos Sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os 
(des)caminhos de um Direito Constitucional “comparado”. Porto Alegre: 
Sergio Fabris, 2002. p. 22.

266 ARENHART, Sergio Cruz. As ações coletivas e o controle das políticas públicas 
pelo Poder Judiciário. In: MAZZEI, Rodrigo; NOLASCO, Rita Dias; GRINOVER, 
Ada Pellegrini (Coord.). Processo civil coletivo. São Paulo: Quartier Latin, 2005. 
p. 504-527.
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Assim, uma leitura do Princípio da Separação dos Poderes 
que não leve em conta as peculiaridades do nosso sistema constitu
cional de controle da constitucionalidade e de intervenção política 
do Poder Judiciário incorre no risco de um inadequado mimetismo.

José Rodrigo Rodrigues, com base nos postulados de Franz 
Neumann267 e Gurza Lavalle e Isunza Vera,268 defende a atuação do 
Poder Judiciário enquanto força extraparlamentar no processo de 
criação do Direito no cenário de instabilidade dos demais poderes 
constituídos (crise de representação democrática). Para ele, é hoje 
irrefutável a ideia de Neumann no sentido de ser o juiz um impor
tante agente no processo de criação do direito, como decorrência 
da articulação necessária entre direito e democracia, não podendo 
permanecer o Judiciário estagnado diante das demandas sociais 
que não sejam atendidas pela via legislativa. Neste contexto, para 
uma reflexão séria sobre o papel do juiz na efetivação dos direitos 
fundamentais, como agentes de representação extraparlamentar, é 
preciso estar livre das amarras da tradicional teoria da separação 
dos poderes.269

Bem lembra José Rodrigo Rodrigues que

A defesa da separação de poderes em sentido clássico, no contexto 
brasileiro, irá limitar o poder do STF de criar normas, devolvendo-o 
ao Parlamento; este que tem sido o órgão estatal menos sensível à 
criação e garantia de qualquer direito voltado às minorias, como 
direitos que beneficiem a população LGBT; um órgão que também 
tem relutado em aprovar mecanismos de justiça distributiva para 
favorecer maiorias excluídas, como as cotas nas universidades 
para a população negra. Como sabido, tanto a adoção de cotas em 
universidades quanto os avanços na proteção da população LGBT 
foram protagonizados pelo STF.270

267 NEUMANN, Franz. Estado Democrático e Estado Autoritário. Tradução de Luiz 
Corção. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1969.

268 LAVALLE, Adrian Gurza; ISUNZA VERA, E. A trama da crítica democrática: da 
participação à representação e à accountability. N. 84, São Paulo: Lua Nova, set. 
2011.

269 RODRIGUES, José Rodrigo. Como decidem as Cortes?: para uma crítica do direito 
(brasileiro). Rio de Janeiro: FGV Editora, 2013.

270 RODRIGUES, José Rodrigo. Por Judiciário mundano: uma crítica da indeter-
minação do direito. In: BRAGATO, F. F.; STRECK, L. L.; ROCHA, Leonel S. 
(coords.). Constituição. Sistemas Sociais e Hermenêutica: anuário do programa de 
pós-graduação em Direito da Unisinos. [E-book], n. 15. p. 183-187, São Leopoldo: 
Karyua, 2019. p. 183-187.
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O Poder Judiciário quando interfere na arena política não o 
faz para criar direito em tese, mas para dirimir um conflito de in
teresses, um litígio ao qual, por disposição constitucional (art. 5º, 
XXXV), precisa apresentar uma solução adjudicada pacificadora. Se 
eventualmente o conflito é coletivo e/ou a medida é estrutural, em
bora haja afetação institucional e mesmo intervenção em políticas 
públicas, nem por isso deixa de ser a atuação judicial a imperativa 
solução de conflitos de interesses. Diferente é o papel do Legislativo 
e do Executivo, que legislam em abstrato.

A legitimidade do Poder Judiciário para suprir as ilegalidade 
e inconstitucionalidades comissivas e omissivas dos demais pode
res que causem lesões a direitos subjetivados é haurida, portanto, 
do próprio texto da Constituição, no princípio da inafastabilidade 
do controle jurisdicional.

Bem observou o professor Canotilho, destacando a adstrição 
completa da ação judicial, na solução dos conflitos, aos limites jurí
dicoconstitucionais.

Mesmo quando os juízes se podem assumir tendencialmente como 
“legisladores negativos” (ao declararem a inconstitucionalidade de 
normas) ou criadores de direito (ao elaborarem “normas” para a 
decisão do caso), os juízes estão vinculados à constituição e à lei, à 
distribuição funcional de competências constitucionais, à separação 
de poderes e ao princípio democrático.

A representação do povo pelo Supremo Tribunal Federal (no 
controle concentrado) ou pelos juízes de modo geral (no controle 
difuso), tem um caráter mais idealístico do que a representação po
lítica. Desde o momento em que o Parlamento se envolveu em nego
ciatas escusas, virando as costas para os legítimos interesses sociais 
e cedendo às pressões corporativas e dos grupos mais influentes, 
sua legitimidade passou a ser contestada pelo homem do povo.

O professor Robert Alexy refere que o parlamento é o “repre
sentante do político do povo”; o tribunal constitucional é o “repre
sentante argumentativo do povo”. Para o insigne constitucionalista 
germânico,

A vida cotidiana do funcionamento parlamentar oculta o perigo 
que maiorias se imponham desconsideradamente, emoções deter-
minem o acontecimento, dinheiro e relações de poder dominem 
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e simplesmente sejam cometidas faltas graves. Um tribunal 
constitucional que se dirige contra tal não se dirige contra o povo 
senão, em nome do povo, contra seus representantes políticos. Ele 
não só faz valer ‘negativamente’ que o processo político, segundo 
critérios jurídicos humanos e jurídicofundamentais, fracassou, 
mas também exige positivamente que os cidadãos aprovem os 
argumentos do tribunal se eles aceitarem um discurso jurídico
constitucional racional.271

Para além da legitimidade haurida do procedimento, ao modo 
de Luhmann,272 a atuação do Poder Judiciário como sucedâneo po
lítico impõe-lhe a redobrada obrigação de oferecer fundamentação 
racional e consentânea com a Constituição para convencer os audi
tórios leigos e especializados. A aceitação das decisões do Judiciário 
na seara da política exige que os acoplamentos estruturais sempre 
mediados pela Constituição, consigam estabilizar e generalizar as 
expectativas normativas da sociedade.273

Nos Estados Democráticos de Direito contemporâneos, a di
mensão argumentativa adquiriu importância legitimatória funda
mental. A prática do direito, conforme ressalta o professor Manuel 
Atienza, “parece consistir, de maneira relevante, em argumentar”. 
É que as mudanças que estão ocorrendo nos sistemas jurídicos, so
bretudo a partir do neoconstitucionalismo, conduzem “a um cresci
mento em termos quantitativos e qualitativos da exigência de fun
damentação, de argumentação das decisões dos órgãos públicos”.274

O professor Manuel Atienza, em sua obra sobre a Teoria da 
Argumentação Jurídica, destacou a mudança de paradigmas que se 
experimenta na teoria das legitimidades.

271 ALEXY, Robert. Direitos Fundamentais no estado constitucional democrático. 
In: Revista da Faculdade de Direito da UFRGS, vol. 16. p. 202-2014, Porto Alegre, 
1999. p. 214.

272 LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo procedimento. Tradução de Maria da 
Conceição Côrte-Real. Brasília: Universidade de Brasília, 1980.

273 Em uma observação sistêmica, para a recombinação contínua de reprodução 
fechada e orientação ambiental aberta de modelos normativos e cognitivos 
de expectativa, o sistema jurídico faz uso de duas formas de comunicação: 
a decisão e “os argumentos”, que permitem a interpenetração/acoplamento 
entre as estruturas dos sistemas.

274 ATIENZA, Manuel. Curso de Argumentação Jurídica. Tradução Cláudia Roesler. 
Curitiba: Alteridade, 2017. p. 21-22.



192

PAULO AFONSO BRUM VAZ

Na sociedade contemporânea, temos assistido a uma perda da 
importância da autoridade e da tradição com fontes de legitimação 
do poder; no lugar delas, tem-se imposto o consentimento dos 
afetados, a democracia; mas a democracia, sobretudo a democracia 
deliberativa, que não se identifica simplesmente com a lei da maioria 
– exige cidadãos capazes de argumentar racional e competentemente 
com relação às ações e às decisões da vida comum.275

A posição jurisprudencial e doutrinária dominante vai no 
sentido de que o judicial review na arena política, sendo um coro
lário imperativo de garantia do Estado Democrático de Direito, 
da Democracia e dos Direitos Fundamentais, não implica violação 
ao princípio da independência e da harmonia dos Poderes (art. 2º 
da CR). Além do mais, a necessidade da adequação de garantias 
judiciais para o reconhecimento e concretização dos direitos fun
damentais da Seguridade Social, a mim parece ser não só possível 
como a mais necessária.

A existência de direitos fundamentais com envergadura 
constitucional, ensina R. Alexy, como são os direitos da Seguridade 
Social, direitos subjetivos por excelência, confere aos titulares um 
feixe de posições jurídicas em relação ao Estado, podendo exigir as 
respectivas prestações, fáticas ou normativas, na via judicial. “Sem
pre que houver uma relação constitucional deste tipo, entre o titular 
de um direito fundamental e o Estado, o titular do direito funda
mental tem a competência de exigir judicialmente esse direito”.276

Não parece lógico que se garanta o acesso à justiça para o 
reconhecimento e concretização de direitos fundamentais, e, ao 
mesmo tempo, se defenda a limitação do poder dos juízes para de
sempenhar esta tarefa constitucional.

Como bem observou o emérito constitucionalista e professor 
da Universidade de Coimbra, J. J. Gomes Canotilho,

A objectivização dos direitos conduz à ressubjectivização de 
posições prestacionais, configurando-se os próprios direitos, 
liberdades e garantias como esquemas de garantia dos direitos 
sociais. A radicalização objectivante dos direitos fundamentais 
acaba logicamente na redescoberta da Constituição como “ordem 

275 ATIENZA, Manuel. Curso de Argumentação Jurídica..., p. 22,
276 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais..., p. 445.
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de valores e de princípios” legitimadora da ultrapassagem dos 
tradicionais limites metodológicos e metódicos do poder judicial.277

E complementa o festejado constitucionalista, asseverando 
que a abertura dos juízes aos interstícios da política dos direitos e 
dos valores, inicia-se com o desafio da concretização de tais direitos 
fundamentais. “A concretização exprime uma tendência incontor
nável para o alargamento do espaço de discricionariedade das ma
gistraturas no dizer do direito em nome da necessidade de assegu
rar a justa realização da Constituição”.278

Superada esta questão do poder/dever de concretização dos 
direitos fundamentais sociais, compartilhado entre os três pode
res: legislativo, executivo e judiciário, que compõem o Estado De
mocrático de Direito, indo além, em resposta aos neoliberais re
fratários dos direitos sociais, o que penso devesse ser mais bem 
discutido e com a máxima premência é se os juízes estão dando 
uma resposta aderente ao desiderato de concretização dos direitos 
da Seguridade Social.

Não será suficiente a judicialização, se dita resposta estiver 
apegada ao formalismo jurídico e desinteressada em conferir eficá
cia prática e sensibilidade social aos direitos fundamentais sociais 
amalgamados no texto da Constituição.

A crítica do professor José Eduardo Faria é procedente, de
nunciando que o Judiciário assumiu uma postura demasiado com
placente com a intransigência do Executivo diante dos Direitos 
Sociais. Escudado na suposta separação dos poderes, como se não 
fizesse parte do Estado, deixa de atuar na concretização dos Direi
tos Sociais negados pela Administração, que vem, a cortes largos, 
dilapidando tais direitos sem qualquer melindre.

Por causa de sua visãodemundo rigidamente normativista e 
formalista, o Judiciário não exige do Executivo o cumprimento 
de suas funções, nem tenta evitar a degradação de seus serviços 
essenciais, com medo de que, em contrapartida, por pressão desse 
poder, o legislativo lhe imponha o “controle externo”. Subjacente ao 
comportamento tíbio do Judiciário parece faltar aos seus integrantes 
a dupla consciência de que (a) O Executivo está perdendo seu caráter 

277 CANOTILHO, J. J. Gomes. Um Olhar Jurídico-Constitucional sobre a 
Judicialização da Política...

278 Idem. Ibidem.
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“público”, na medida em que a ênfase à privatização de suas políticas 
não é senão o resultado da progressiva perda de sua capacidade 
impositiva sobre as transferências de renda, e (b) a aplicação dos 
direitos humanos e sociais tem um peso decisivo no aperfeiçoamento 
do processo político, cultural e econômico do país.279

E prossegue o renomado professor,

Se toda a corporação judicial não renovar sua cultura técnico-
profissional, permanecendo atrelada a uma visão-de-mundo 
liberal-clássica, sem compreender que quanto mais programáticas 
forem as normas dos direitos sociais, maior é o espaço deixado à 
discricionariedade nas decisões judiciais, o Judiciário corre o sério 
risco de ver a ordem jurídico-positiva fragmentada e despedaçada 
por uma sociedade dividida, contraditória e explosiva; uma 
sociedade que, nos segmentos mais desfavorecidos, não tem achado 
socorro tanto na Constituição quanto na imensa profusão de leis e 
códigos em vigor.280

4.4 - O qUE ApORTA A RETIRADA DO WELfARE STATE à 
JUDICIALIZAÇÃO DOS DIREITOS DA SEGURIDADE SOCIAL?

O Estado Social, em sua complexidade, depois de ter acenado 
com a possibilidade de garantir a segurança ideal, por todos alme
jada, sob os rótulos de cidadania e democratização, encontrando 
obstáculos à sua pretensão em um mundo capitalista, se inclina por 
reduzir o anunciado alcance protetivo.

O abandono das promessas desenvolvimentistas da moder
nidade, no entanto, depois de criada a ilusão de segurança social, 
gera profundas decepções, principalmente porque, abandonadas 
pelo capitalismo e sua perversa ideologia individualista e acumu
ladora, que não conhece as palavras solidariedade e fraternidade, 
os indivíduos não têm a quem recorrer para a satisfação de suas 
necessidades contingenciais, cada vez mais aguçadas pelo próprio 
capitalismo e seus irresistíveis apelos consumistas.

A despeito de surgir articulado com o mercado, melhor di
zendo, por concessão e conveniência do liberalismo utilitarista, as 

279 FARIA, José Eduardo. Direitos Humanos, Direitos Sociais e Justiça. São Paulo: 
Malheiros, 1994. p. 108-109.

280 Idem. Ibidem, p. 109.
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soluções apresentadas pelo Estado do Bem-Estar Social e seu apara
to burocrático não escondiam o seu caráter relativamente paliativo 
e, logo adiante, acabaram por esbarrar nas próprias leis do mercado, 
além do seu manequim paquidérmico. Mas, como bem observa Bol
zan de Morais,

apesar das crises que se abatem sobre ele, o Estado do Bem-Estar 
Social ainda permanece, mormente na periferia dos Estados em 
desenvolvimento, como, talvez, a única ou, se não isso, a grande 
alternativa ao lado, para uma tentativa de investir na construção de 
uma sociedade mais justa e solidária.281

O traço característico do Estado do Bem-Estar Social é a cren
ça no “fetichismo do direito”. Desde a sua origem, lançou-se ao ofício 
do reconhecimento de direitos. O direito como regulação e o direito 
como promoção de desenvolvimento. O que começou como movi
mento operário de luta pelo reconhecimento de direitos dos traba
lhadores diante da revolução industrial, tendo angariado legitimida
de ampla e quase consensual, se ampliou para alcançar a uma gama 
cada vez maior de espaços da vida social, estendendo seu manto 
protetivo não apenas aos economicamente desprotegidos, mas tam
bém a todas as formas de regulação social e do próprio mercado.

O Welfare State promoveu o retorno à cena do indivíduo 
como titular de direito. Esta absolutização do “eu” como centro do 
sistema implicou o hiper-reconhecimento de direitos subjetivos e a 
consequente positivação de direitos fundamentais.

Mais recentemente, na “sociedade da desconfiança” (Rosan
vallon), o aparato legislativo passou a ser utilizado para aplacar a 
desconfiança social em relação ao outro e ao Estado. Não se trata 
apenas de hiperinflação legislativa, mas também da proliferação 
dos textos legais de hierarquia inferior e duvidosos: circulares, 
portarias, resoluções e regulamentos, instruções normativas, or
dens de serviço, etc., o que vem acompanhado do inchaço dos tex
tos legais, ou seja, a infeliz tendência positivista de sequestrar a 
realidade com o pretenso exaurimento da matéria, o detalhamento 
desnecessário e complexo, com vistas a suprimir do intérprete a 
sua condição hermenêutica.

281 BOLZAN DE MORAIS, José Luiz. As crises do estado e da Constituição e a 
transformação espaço-temporal dos direitos humanos..., p. 42.
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Consequência de ter o Estado de Bem-Estar social se trans
formado em “montanhas de leis” é o fenômeno da hipervalorização 
da atividade interpretativa. Como bem observam Vianna (et al), a 
linguagem e os procedimentos do direito, dominantes no welfaris-
mo, mobilizam o Poder Judiciário para o desenvolvimento de um 
novo papel, enquanto única instância institucional especializada 
em interpretar normas e arbitrar acerda de sua legalidade e aplica
ção, especialmente nos casos controvertidos.282

A indeterminação do direito, por sua vez, repercutiria sobre as 
relações entre os Poderes, dado que a lei, por natureza originária 
do Poder Legislativo, exigiria o acabamento do Poder Judiciário, 
quando provocado pelas instituições e pela sociedade civil a 
estabelecer o sentido ou a completar o significado de uma legislação 
que nasce com motivações distintas às da “certeza jurídica”. Assim, 
o Poder Judiciário seria investido, pelo próprio caráter da lei no 
Estado Social, do papel de “legislador implícito”.283

Uma das heranças da modernidade foi o fenômeno que Toc
queville chamou de despotismo democrático ou despotismo bran
do, caracterizado pelo crescimento da centralização administrativa 
e o decréscimo na força dos valores libertários diante da mercan
tilização das relações sociais.284 Os indivíduos democráticos, des
lumbrados com as fruições materiais e cada vez mais interessados 
em seus interesses individuais (negócios privados), sob um senso 
comum de segurança incutido pelo Estado Social, abdicam de par
ticipar dos assuntos públicos, abrindo mão de sua função decisória 
nos assuntos (negócios) de interesse público.285

282 VIANNA, Luiz Verneck; CARVALHO, Maria Alice Resende de; MELO, Manuel 
Palacios Cunha; BURGOS, Marcelo Baumann. A judicialização da política e das 
relações sociais no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 1999. p. 20.

283 Idem. Ibidem, p. 21.
284 TOCQUEVILLE, Alexis de. A Democracia na América. 2. ed., Tradução de Neil 

Ribeiro da Silva. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: USP, 1987.
285 Conforme Vianna, “O risco da escalada de publicização da esfera privada, 

levando uma sociedade “crescentemente funcionalizada”, na expressão de 
Habermas, estaria na conformação de um vasto Estado Administrativo a tutelar 
a cidadania, cenário inóspito à cultura cívica e ao espírito republicano, no qual 
o avanço dos valores da igualdade poderia resultar, como no velho dilema 
tocquevilleano, perda da liberdade” (VIANNA, Luiz Verneck; CARVALHO, 
Maria Alice Resende de; MELO, Manuel Palacios Cunha; BURGOS, Marcelo 
Baumann. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil..., p. 19).
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Relativamente à política do Estado Social, a colonização do 
mundo da vida produziu a juridificação e a burocratização enquan
to limites da política social. No caso dos direitos da seguridade so
cial, sendo as pretensões jurídicas prestações monetárias (seguro 
que cobre riscos sociais de natureza previdenciária), a juridificação 
dos riscos da vida cobra um preço elevado, “a ser pago na forma 
de interferências no mundo da vida dos beneficiados, provocando 
uma reestruturação desse mundo”, disse Habermas. Esses custos 
decorrem da realização burocrática e do resgate monetário das 
prestações do direito social. A estrutura do direito burguês implica 
a necessidade de formular claramente as garantias oferecidas pelo 
Estado Social em termos de pretensões a direitos individuais gene
ricamente disciplinados.286

As práticas funcionalistas burocratizadas encontram dificul
dade de escapar do generalismo de matriz weberiana (regulação 
abstrata da prática da autoridade) e culminam por abandonar a re
alidade empírica que lhes corresponde.

A generalidade ou tipificação do caso é definida pela capa
cidade de realização burocrática, ou seja, é configurada conforme 
a Administração, que precisa responder ao problema social decor
rente da pretensão jurídica. Este cenário de desarticulação é assim 
descrito por Habermas.

A situação carente de regulamentação, inserida no contexto de 
uma história de vida e uma forma de vida concreta, tem de ser 
submetida a uma violenta abstração, não apenas porque ela tem 
de ser submetida ao direito, mas também para que ela possa ser 
enfrentada de um ponto de vista administrativo. As burocracias 
encarregadas de fornecer o benefício têm de proceder de modo 
seletivo porque se veem obrigadas a escolher as situações sociais 
carentes, que podem ser apreendidas recorrendo-se a meios de um 
poder burocrático que procede legalmente tendo em conta a ficção 
jurídica de prejuízos a serem compensados.287

A práxis burocratizada do Welfare State representa o divór
cio entre o interior e o exterior, entre a forma e o conteúdo. A ex
terioridade ou formalização da prática é o traço característico do 
burocratismo: a forma, extraída de um processo anterior, aplican

286 HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo I e II..., p. 650.
287 Idem. Ibidem, p. 652.
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do-se mecanicamente a um novo processo. Ao burocratizar-se uma 
prática, a lei que a rege se converte em uma lei a priori estranha ao 
seu conteúdo.

Claro que não se está aqui falando de uma forma específica 
de práxis, com um objeto próprio, como é atividade de um corpo de 
funcionários, prática legítima e necessária, mas de um tipo de prá
xis social-estatal, política, cultural, científica etc., exercida de um 
modo burocrático.

A práxis se burocratiza onde quer que o formalismo ou for
mulismo dominem ou, mais exatamente, quando o formal se con
verte em seu próprio conteúdo. Na prática burocrática, o conteúdo 
é sacrificado em nome da forma, o real do ideal, e o particular con
creto do universal abstrato.

Max Weber mostrou os dois lados da burocracia, o positivo 
e o negativo, mas nunca negou que ela fosse indispensável à or
ganização do Estado enquanto modelo social mais adequado para 
a organização capitalista da produção e para a formação de uma 
sociedade adaptada às finalidades de sua produção maximizada 
racionalmente. Reconheceu também que a burocracia estatal repre
senta a garantia da objetividade para o tratamento dos administra
dos, não dispensando um aparato de racionalidade legal.288

Castoriadis sintetiza sua crítica à burocracia mostrando que 
a burocratização não significa somente a emergência de uma cama
da social, cujo peso e a importância crescem constantemente; nem 
simplesmente que o funcionamento da economia sofra, em função 
da concentração e da estatização, modificações essenciais. A buro
cratização ocasiona uma transformação dos valores e das significa
ções que fundam a vida dos homens em sociedade, uma remode
lagem de suas atitudes e suas condutas. Se não se compreende este 
aspecto, o mais profundo de todos, não se pode compreender nem 
a coesão da sociedade atual, nem a sua crise.289

Luhmann evidenciou que a burocracia cresce constantemente, 
sobretudo pelo fato de o Estado de Bem-Estar unicamente conseguir 
cumprir seus deveres recorrendo à burocracia. “Aun así, sería un error 
considerar los problemas de la política en el Estado Social única o predo-
minantemente como problemas de su burocracia”. Luhmann discorda de 

288 WEBER, Max. Ensaios de sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 1974.
289 CASTORIADIS, Cornelius. Capitalisme moderne et révolution.Tome 2, Paris: 

Union générale d’Éditions, 1979.
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Weber no que considera a burocracia como a “jaula de ferro” ou mes
mo a “lei de ferro” da racionalidade da sociedade moderna. Assevera 
que o conceito de “racionalidade” transmite pouca informação:

El punto decisivo que conecta la sociedad con la organización parece residir, 
por el contrario, en los fácilmente esquematizables medios de comunicación 
de derecho y dinero, que en las sociedades suficientemente complejas están 
disponibles para la formación de la organización.290

Entre nós, Bresser-Pereira, desde os anos 70, advertia que o 
capitalismo se inclinaria para a tecnoburocracia, e não ao socialis
mo, como predisse Marx.291 Uma análise do perfil da burocracia do 
Estado Social brasileiro permite ver a hegemonia dos técnicos. O 
capitalismo, sem embargo de suas crises, se mantém íntegro como 
ideologia. Porém, assume uma feição mais voltada à racionalidade 
tecnológica do sistema. Para administrar um sistema social racio
nal, é preciso uma grande soma de conhecimentos técnicos, que 
vão se tornando monopólio de profissionais. Veem-se os técnicos 
(economistas, administradores, engenheiros e outros) no poder e 
na defesa de uma racionalidade de eficiência econômica, tal como 
preconizada por Weber.

A previsão de Bresser-Pereira parece ter se confirmado: hoje 
se tem um Estado Social dominado pelo racionalismo utilitarista, 
em que toda a população é manipulada através dos meios de comu
nicação de massa modernos para aceitar a supremacia dos objetivos 
econômicos sobre todos os demais.292

Ao que se pensa, as práticas burocratizadas encontram difi
culdade de escapar do generalismo de matriz weberiana (regulação 

290 LUHMANN, N. Teoría política en el Estado de Bienestar..., p. 116-117.
291 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Tecnoburocracia e contestação. Petrópolis: 

Vozes, 1972.
292 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Tecnoburocracia e contestação..., p. 130. “Em 

resumo, a ideologia tecnoburocrática valoriza a própria técnica e os técnicos, 
valoriza a eficiência, o desenvolvimento econômico e o consumo em massa 
resultante. A ideologia tecnoburocrática acredita no planejamento econômico e 
na administração racional. [...] é, antes de mais nada, fruto de um racionalismo 
econômico utilitarista e eficientista. Ela valoriza a segurança, a ordem e a 
autoridade, que são essenciais para a eficiência. Em contrapartida, desvaloriza 
a liberdade, a justiça social, a beleza, ou, quando os valoriza, os transforma em 
decorrência da eficiência” (BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Tecnoburocracia e 
contestação..., p. 121).
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abstrata da prática da autoridade) e culminam por esquecer a reali
dade empírica que lhes corresponde. Quem observar as estruturas 
burocráticas vai perceber que a burocracia, devido a seu espírito de 
corpo, tende a dominar o Estado ao se colocar contra a massa dos 
cidadãos. São raros os casos em que o cidadão que tem razão possa 
ver reprovado pela própria Administração o burocrata que impug
nou um dos seus direitos.

Cappelletti mostrou que o Welfare State, tendo se feito bu
rocracia para o fim de emprestar tutela de modo paternalista cada 
região da vida social, culmina por gerar frustrações, sentimentos 
de impotência e abandono enraizados na representação social como 
decorrência da inacessibilidade ao seu aparato administrativo, 
sobretudo daqueles que, não pertencendo aos grupos de pressão 
organizados e poderosos, encontram sérias dificuldades de obter 
acesso “as inumeráveis alavancas da máquina burocrática”.293

O demasiado apego à eficiência transforma o serviço público 
em uma atividade matematizada. O que importa não são os fins 
que um serviço público efetivo poderia alcançar, mas sim a quan
tidade de processos administrativos que são baixados, a estatística. 
Todo trabalho é voltado para a maximização da eficiência e para 
a redução dos custos. Não se preza o resultado mais importante e 
que constitui a essência mesma da atividade administrativa que é a 
efetiva concretização dos direitos legítimos dos cidadãos.

A centralização administrativa, que constitui a administrati
vização ou burocratização dos direitos sociais, trouxe consigo tam
bém um problema hermenêutico, que, até os dias atuais, se interpõe 
como óbice à concretização dos direitos sociais prestacionais que 
incumbem ao Estado manter. A burocracia não conseguiu até agora 
desvencilhar-se das amarras dogmáticas positivistas. Não supera 
os modelos de subsunção e aplicação das regras jurídicas. Opera 
com uma compreensão do Direito que se esgota na literalidade dos 
textos legais desprezando a hermenêutica. Falta-lhe, ademais da 
compreensão dos textos a partir da facticidade, a ética do social.

Outro fenômeno característico do Welfare State é a indivi
dualização dos direitos sociais, é dizer, o fato de as pretensões se
rem atribuídas a um sujeito de direitos que age estrategicamente na 
busca de seus interesses privados. Além de acarretar consequências 

293 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Tradução de Carlos Alberto Álvaro 
de Oliveira. Porto Alegre: Fabris, 1993. p. 45.
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gravosas para a autocompreensão dos interesses, comprometendo 
os ideais de solidariedade e comunidade, tal prática produz um 
efeito negativo não somente em termos judiciarização dos conflitos, 
mas de exacerbação das desigualdades sociais.

É que os mecanismos de proteção judiciais e administrativos, 
de cariz liberal-subjetivista, privilegiam a tutela individual subje
tiva em detrimento de políticas públicas. A tutela administrativa 
assim subjetivada é voltada às condutas positivas arbitrárias da Ad
ministração, limitando-se, no mais das vezes, a proteger apenas o 
sujeito individual e os seus interesses tutelados na forma de direitos 
subjetivos, sempre pela via jurisdicional, deixando de se preocupar 
com a construção de mecanismos administrativos e judiciais volta
dos à realização da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, 
vale dizer: a proteção de interesses jurídicos transindividuais. Por 
conseguinte, resta descumprido o dever objetivo de a Administra
ção tutelar e possibilitar a fruição universalizada e coletiva dos di
reitos sociais, a despeito de qualquer lesão direta à esfera jurídica de 
interesse de um indivíduo determinado. Dessa visão individualista 
resulta o incremento invencível da judiciarização, o ativismo judi
cial e, em última análise, a tendência a uma tutela fragmentária, 
insustentável, insuficiente e discriminatória dos direitos sociais.294

4.5 - fATORES InDUTORES DA hIpERJUDICIALIZAÇÃO DOS 
DIREITOS DA SEGURIDADE SOCIAL

Certamente não existe no mundo outro país em que haja 
maior judicialização do que o Brasil. De longe, somos os campeões. 
Vai-se analisar, de modo perfunctório, os principais vetores de ju
dicialização, que se apresentam a latere daqueles que vim de referir 
como corolários ou intrínsecos à própria existência do Estado de 
Bem-Estar Social.

O Brasil experimentou, nos últimos tempos, um vertigino
so crescimento da demanda social por justiça, um fenômeno que 
certamente não é encontradiço em qualquer outra parte do mundo. 

294 HACHEM, Daniel Wunder. Tutela administrativa efetiva dos direitos fundamentais 
sociais: por uma implementação espontânea, integral e igualitária. 2014. 
614 f. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade Federal do Paraná, 
Curitiba, 2014. Disponível em: http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/
handle/1884/35104/R%20-%20T%20-%20DANIEL%20WUNDER%20HACHEM.
pdf?sequence=1. Acesso em: 05 nov. 2020.
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A conflituosidade sempre crescente gera uma pletora invencível de 
processos para julgamento, comprometendo as estruturas do Poder 
Judiciário, que não recebem o incremento na mesma medida.

Questiona-se, então: por que no Brasil aumentou tão drastica
mente o número de conflitos judicializados? São várias as explicações 
para este fenômeno tipicamente brasileiro, começando pelo aumento 
exponencial da população. Passamos de 90 milhões para mais 211,8 
milhões em 50 anos. Verifica-se que a população cresceu 30% nos úl
timos dez anos, enquanto a procura por justiça aumentou, no mesmo 
período, 300%. Muito embora o aumento da procura por justiça não 
guarde proporção direta com o crescimento populacional, é sintomá
tico que existe uma relação entre estes dados populacionais.

Outros fatores muito relevantes foram a urbanização, a in
dustrialização e a tecnologia. O Brasil passou de uma sociedade ru
ral para uma sociedade urbana, industrializada e tecnológica. No 
começo do século passado, a população brasileira era na sua maior 
parte rural. A partir dos anos 60, verifica-se um crescimento signi
ficativo, principalmente nas cidades, alcançando a maioria urbana 
em 1970, tendência esta não mais revertida. Ao contrário, somente 
agravada até os dias atuais, alcançando, no ano de 2010, a marca de 
84,4% de população urbana contra 15,6% de população rural.295

Tem-se ainda a chegada da globalização trazendo a intensifi
cação, a rapidez e a complexidade das relações sociais e econômicas. 
Este fenômeno faz com que as situações de tensão se multipliquem 
em número e complexidade, desaguando todos os conflitos resul
tantes desta transformação sócio-econômico-cultural em termos de 
litigiosidade a ser suportada pelo Poder Judiciário.

Um dado relevante é a maximização do papel institucional 
do Poder Judiciário. E, nesse sentido, é preciso reconhecer, expe
rimentou o Judiciário, a partir da última quadra do século passa
do, uma profunda transformação quantitativa e qualitativa de suas 
atribuições. Celso Fernandes Campilongo assim expressa o alarga
mento das funções judiciais:

Além de suas funções usuais, cabe ao Judiciário controlar a 
constitucionalidade e o caráter democrático das regulações sociais. 

295 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo 
Demográfico. 2010. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/
populacao/9662-censo-demografico-2010.html?=&t=destaques. Acesso em: 05 
out. 2020.
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Mais ainda: o juiz passa a integrar o círculo de negociação política. 
Garantir as políticas públicas, impedir o desvirtuamento privatista 
das ações estatais, enfrentar o processo de desistitucionalização 
dos conflitos – apenas para arrolar algumas hipóteses de trabalho – 
significa atribuir ao magistrado uma função ativa no processo de 
afirmação da cidadania e da justiça substantiva. Aplicar o direito 
tende a configurar-se, assim, apenas num resíduo de atividade 
judiciária, agora também combinada com a escolha de valores e 
aplicação de modelos de justiça. Assim o juiz não aparece mais como 
o ‘responsável pela tutela dos direitos e das situações subjetivas, 
mas também como um dos titulares da distribuição de recursos e 
da construção de equilíbrios entre interesses supra-individuais.296

O Brasil tem um dos mais, senão o mais abrangente, sistema 
de controle de constitucionalidade do mundo, o chamado sistema 
híbrido ou eclético, que conjuga traços do sistema americano e do 
sistema europeu. No sistema de controle concentrado ou abstrato 
(em tese ou direto), o STF pode, pelo reconhecimento em tese de 
inconstitucionalidade, retirar do mundo jurídico um ato normativo, 
com eficácia erga omnes, por meio de ADIn, ADC ou ADPF. No sis
tema difuso (incidental), qualquer juiz ou tribunal pode deixar de 
aplicar uma lei, em um caso concreto que lhe tenha sido submetido, 
caso a considere inconstitucional.

A bem da verdade, existe apenas uma condicionante que se 
aplica apenas aos órgãos fracionários dos tribunais quanto ao re
conhecimento de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. É 
a chamada clausula de reserva de plenário ( full bench), prevista no 
art. 97 da Constituição (“Somente pelo voto da maioria absoluta de 
seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial pode
rão os tribunais declarara inconstitucionalidade de lei ou ato nor
mativo do Poder Público”) refletida na Súmula vinculante 10: “Viola 
a cláusula de reserva de plenário (CR, artigo 97) a decisão de órgão 
fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, 
afasta sua incidência, no todo ou em parte”.297

296 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Os Desafios do Judiciário: um 
enquadramento teórico. In: FARIA, José Eduardo. Direitos Humanos, Direitos 
Sociais e Justiça. São Paulo: Malheiros, 1994. p. 38-39.

297 “A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de 
repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda 
judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial 
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Ao contrário de outros sistemas comparados, como o francês, 
nosso sistema é o da unidade da jurisdição, ou seja, cabe a última 
palavra ao Poder Judiciário em todo o tipo de conflito. Não temos, 
portanto, no que faz toda a diferença no que concerne à judicializa
ção administrativa ou em face do Poder Público, que é a mais inten
sa no Brasil, os tribunais administrativos. Na França, a jurisdição 
administrativa é prestada pelos Tribunais Administrativos.

O Conseil D’État francês exerce uma função tríplice de acon
selhar, julgar e administrar. Funciona como conselheiro do governo 
na preparação de projetos de lei, de ordonnances e de alguns decre
tos. Atende a solicitações governamentais de pareceres sobre ques
tões jurídicas e realiza, sob requisição governamental ou por ini
ciativa própria, estudos sobre questões administrativas ou políticas 
públicas. Faz as vezes também de tribunal administrativo supremo: 
é o julgador de última instância das atividades do poder executivo, 
das coletividades territoriais, das autoridades independentes e dos 
estabelecimentos públicos administrativos ou dos organismos que 
dispõem de prerrogativas de poder público. Por sua dupla função, 
jurisdicional e consultiva, o Conselho de Estado assegura a submis
são efetiva da Administração francesa ao Direito.

Mas alguns acontecimentos atuaram como fatores facilitado
res da judicialização. Vamos a eles.

O fim do Regime Militar que havia se instalado no país, com 
a restituição integral das liberdades públicas e dos direitos e ga
rantias individuais, produziu mudanças comportamentais nos bra
sileiros acendendo a chama da proteção e busca de direitos antes 
inacessíveis, fazendo com que o primado do acesso à jurisdição fos
se incentivado, notadamente depois da Carta de 1988, reafirmando 
que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito” (art. 5º, XXXV).

A promulgação da Constituição da República de 1988 foi o 
marco histórico de um processo transformativo do papel do Poder 
Judiciário. Houve, por assim dizer, um incremento do sentimento 
de cidadania, com a identificação pelos indivíduos da autotitulari
dade dos direitos. Com o novo texto constitucional, além da amplia

estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal 
ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal 
e 481, parágrafo único, do CPC/1973” (STF. ARE 914.045 RG. Relator: Min. 
Edson Fachin. Julgamento em: 15 out. 2015.
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ção do leque de direitos sujeitos à proteção estatal, foram aperfei
çoadas as condições para o acesso à justiça no plano formal (novas 
vias de acesso à jurisdição) e material (novos direitos reconhecidos 
a serem efetivados). Surge uma ideia original do devido processo 
legal, que se assume como “devido processo justo”, marco da auto
nomização do Judiciário perante os demais poderes, na medida em 
que o pressuposto de justiça passa pelo reconhecimento da capaci
dade produtora do direito.

Como bem lembrou o professor Boaventura de Sousa Santos, 
há também um campo que chamou de contra-hegemônico.

É o campo dos cidadãos que tomaram consciência de que os pro-
cessos de mudança constitucional lhe deram direitos significativos 
e que, por isso, veem no direito e nos tribunais um instrumento 
importante para fazer reivindicar os seus direitos e as suas justas 
aspirações a serem incluídos no contrato social. Porque o que eles 
veem todos os dias é exclusão social; é a precarização do trabalho; 
é a violência que lhes entra pela porta nos seus bairros. O que eles 
veem todo dia é aquilo que eu chamo fascismo social.298

Um dado é relevante e comprova a atuação proeminente do 
Poder Judiciário: muitos dos direitos fundamentais previstos na 
Constituição que não tiveram as condições de seu exercício regula
mentadas pelos Poderes Legislativo e Executivo somente passaram 
a ser exercitáveis por decisão judicial.

O problema da litigiosidade intensa é de natureza político
-social. É reflexo da ausência de políticas públicas que possibilitem 
a redução da pobreza e das desigualdades sociais e da falta de efe
tividade dos novos direitos que carecem de regulamentação, em 
razão de vingar o ideário neoliberal no estado brasileiro. As políti
cas públicas, em que pesem os conteúdos constitucionais explícitos, 
transitam ao largo das medidas de efetividade dos direitos funda
mentais sociais, como são os direitos da Seguridade Social.

A Constituição de 1988 reforçou o papel do Judiciário na are
na política. O Judiciário passou a ser chamado para decidir conflitos 
de natureza eminentemente política. No controle da legalidade dos 
atos do Poder Executivo e Legislativo, e como instância superior dos 

298 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. 3. ed., 
São Paulo: Cortez, 2011. p. 35.
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conflitos entre estes, desempenha o Judiciário papel de verdadeiro 
protagonista político.

Estas novas atribuições alargam o âmbito de atuação do Ju
diciário, sobretudo em razão de o país viver um momento de ajuste 
econômico, político e social, com uma ampla agenda de reformas. 
Por outro lado, também com reflexo na demanda judicial, os setores 
políticos, especialmente os partidos políticos, passaram a judicia
lizar suas opções políticas. O indicador mais preciso do nível de 
judicialização da política é a intensidade do ajuizamento das Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) no Supremo Tribunal Fe
deral. Consta da Estatística do STF que de 1988 a 2000 foram au
tuadas 2.128 ADIs. De 2000 até a presente data, tramitaram mais 
4.382 ADIs. Atualmente, tramitam na Suprema Corte 1788 ações de 
controle concentrado de constitucionalidade, sendo 1441 ADIs, 24 
ADCs, 26 ADOs e 297 ADPFs.299

Em 05 de outubro de 2020, a Constituição da República com
pletou 32 anos. Nesse período, recebeu 108 emendas. Toda essa in
flação legislativa, típica, aliás do Welfare State, culmina por gerar 
conflitos de várias ordens (de aplicação, de interpretação etc.), au
mentando a demanda por justiça.

Urge que se estabeleça uma espécie de política do “menos 
leis, melhores leis”, o que contribuirá para desobstruir os canais de 
acesso do Poder Judiciário. Como bem observou o professor da Uni
versidade de Coimbra Rui Alarcão, “o direito cada vez menos se 
entende como um sistema que sai pronto e acabado das mãos do 
legislador, para cada vez mais aparecer como algo a fazer em con
creto, na prática dos tribunais e na prática jurídica não contenciosa”. 
Há assim, asseverou o mestre português,

Um certo deslocamento para o eixo-juiz, importando uma 
progressiva valorização da jurisprudência [...]. À tarefa do legislador 
se junta, desse modo, a tarefa autônoma e decisiva do julgador, 
‘súdito’ da lei, mas ao mesmo tempo ‘senhor dela’, na medida que 
ajuda a vitalizá-la, a descobrir seu sentido, e tirar dela todas as 
virtualidades, contribuindo, por assim dizer, para ‘fazer a lei’, para 
‘fazer o direito”. E arremata: “É obvio que um tal entendimento 
repercute na questão da feitura da lei, reforçando a ideia de que 

299 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Controle Concentrado: Dados Estatísticos. 
2018. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=
estatistica&pagina=CC_Geral. Acesso em: 04 jun. 2021.
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se requer especial contenção e comedimento na preparação e na 
formulação das leis, valorizando decisivamente sua aplicação 
concreta como momentochave da realização do direito.300

Impõe-se destacar a participação do Estado como litigante 
contumaz. A forma irresponsável como o Poder Público trata, na 
via administrativa, os direitos e interesses dos administrados. Este 
me parece ser o principal contributivo para a ineficiência do Poder 
Judiciário. Perto de 60% dos processos que tramitam no Poder Judi
ciário, e mais de 50% dos que tramitam na Justiça Federal, têm como 
parte passiva o órgão gestor da previdência social (INSS).

Se apenas um terço destes casos fosse resolvido administra
tivamente, e poderiam sê-lo, teríamos solucionado o problema do 
excesso de demanda litigiosa. Um bom número de conflitos, que era 
resolvido administrativamente, passou a ser canalizado diretamen
te ao Poder Judiciário.

A Justiça brasileira, notadamente a Federal, funciona hoje 
como “balcão” de benefícios previdenciários e outros pleitos em face 
do INSS e diversas entidades públicas. Esta tendência (cômoda e ao 
mesmo tempo arriscada para o Poder Público) tornou insuportável a 
demanda, a ponto de obrigar o STF a condicionar o acesso à justiça 
previdenciária ao prévio requerimento na via administrativa.301

300 ALARCÃO, Rui de. Universidade e Magistratura. In: Boletim da Faculdade de 
Direito, Coimbra, v. LXI. p. 339-351, 1985. p. 348.

301 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 350 - PRÉVIO REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO COMO CONDIÇÃO PARA O ACESSO AO JUDICIÁ-
RIO. RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO - LEADING CASE: RE 631240. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUE-
RIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de 
condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 
5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 
agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 
previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando 
ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS 
ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a 
exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 
administrativas. [...].
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caPítulo v

IMPACTOS DA CRISE ECONÔMICA 
NO ACESSO AOS DIREITOS DA 

SEGURIDADE SOCIAL:  
Repercussões no Âmbito da 

Judicialização e das Decisões Judiciais

5.1 - InTRODUÇÃO

Vai-se discutir, como premissas de encaminhamento da te
mática a ser tratada neste capítulo, as inter-relações das realidades 
sociais e econômicas, bem como a acessibilidade e a manutenção dos 
direitos da seguridade social a partir de duas perspectivas: a das 
reformas legislativas e suas influências na demanda e a do acesso 
aos benefícios e o influxo sobre a hermenêutica jurisdicional como 
resposta à judicialização dos conflitos sobre tais direitos, tema que 
desenvolvo mais profundamente no capítulo subsequente.

Para tal desiderato, analisase a informalidade e o desem
prego, realidades atuais, e suas consequências no que concerne ao 
encaminhamento das reformas e aos critérios de elegibilidade aos 
benefícios do sistema de direitos da seguridade social.

Intenta-se demonstrar também que ao Poder Judiciário incum
be levar em consideração, no campo decisório, o atual quadro socioe
conômico de precariedade, miséria, desemprego e informalidade, ao 
menos enquanto se têm conteúdos normativo-jurídico-constitucio
nais cogentes garantidores dos direitos da seguridade social.
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As conclusões alinhamse no sentido da íntima relação en
tre as realidades sociais e econômicas e o nível de atendimento dos 
conteúdos constitucionais dos direitos da seguridade social, pelo 
Estado do Bem-Estar Social, com recíprocas condicionantes.

No estudo do Welfare State, o critério normativo, notada
mente, a positivação dos direitos sociais no texto constitucional, é, 
certamente, o critério mais importante para análise do sistema de 
seguridade social, porque representa a estabilização e generaliza
ção das expectativas cognitivas e normativas da sociedade em um 
determinado momento histórico e, sobretudo, porque irá nortear as 
decisões legislativas, executivas e judiciais. Todavia, não se pode 
depositar toda a esperança na autossuficiência das normas jurídico
-constitucionais sobre a Seguridade Social. Já ficou clara, apesar da 
importância, a impotência do superdiscurso normativo constitucio
nal dos direitos fundamentais.302

De uma maneira geral, o nível dos programas sociais que ca
racterizam cada Sistema de Seguridade Social é estudado a partir 
de duas dimensões: a do contexto econômico, político e social e a 
das características internas do sistema. Se bem analisados os estu
dos científicos do Estado Social brasileiro, na sua face mais aparente 
que é o Welfare State, na perspectiva das tipologias epistemológicas 
correntes no mundo ocidental, ficam perceptíveis as reticências, na 
medida em que subestimam os aspectos socioeconômicos nos pla
nos macro e micro.

No contexto macroeconômico, são as condições estruturais 
do capitalismo e da formação da mão de obra e o nível de indus
trialização, dentre outros fatores, que vão determinar o nível e a 
extensão dos programas sociais, ou seja, a amplitude de cobertura 
das necessidades sociais.

Pouca atenção é dedicada pelos juristas ao estudo da realida
de socioeconômica em que estão inseridos os destinatários dos pro
gramas sociais nos planos legislativos, executivos e jurisdicionais. 
Essa variável contextual interessa ao legislador, ao executor das leis 

302 Tema que tratei no texto Paradoxos e Utopias do Estado do Bem-Estar Social: 
interface luso-brasileira. (VAZ, Paulo Afonso Brum. Paradoxos e Utopias 
do Estado do Bem-Estar Social: interface luso-brasileira. In: MENDES G. F.; 
MIRANDA, J. (Orgs.). Jurisdição Constitucional e Direitos Fundamentais: interface 
Portugal/Brasil, [Ebook]. p. 135-174, Brasília: IDP, 2014. Disponível em: www.
idp.edu.br/publicacoes/portal-de-ebooks. Acesso em: 12 dez. 2014).
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e também ao juiz, quando julga os conflitos sobre a aplicação con
creta dos direitos da seguridade social.

Embora as reformas possam representar algum alento para 
o custeio da Seguridade Social no futuro, o impacto não será positi
vo, sobretudo porque deverá aumentar consideravelmente o núme
ro daqueles que, jogados no limbo jurídico, na medida em que não 
aperfeiçoarem os apertados critérios de elegibilidade ou acesso aos 
benefícios de natureza previdenciária, serão candidatos ao assisten
cialismo, benefício mínimo de prestação continuada e bolsa famí
lia, estes cujo custeio, porque dispensam contribuição, é muito mais 
oneroso para o orçamento da seguridade social, com o agravante de 
não interferirem na origem dos problemas da vulnerabilidade e das 
desigualdades sociais.

Parece sintomático e evidente que existe uma relação de cir
cularidade e interdependência entre o quadro socioeconômico e as 
expectativas normativas sociais em torno do nível das prestações da 
seguridade social, tomando como ponto de partida duas manifesta
ções da crise socioeconômica: a informalidade e o desemprego. As
pira-se deixar evidenciado o impacto negativo destes fenômenos da 
economia no âmbito do reconhecimento (reformas) e da concretiza
ção (administrativa e jurisdicional) dos direitos da seguridade social.

5.2 - A InfORMALIDADE nO MERCADO DE TRAbALhO E 
SEUS EfEITOS nO SISTEMA DE DIREITOS DA SEGURIDADE 
SOCIAL

Neri e Fontes303 explicam que as três formas mais relevantes 
de inserção ocupacional no Brasil são o emprego com carteira de 
trabalho assinada, o emprego sem carteira e o trabalho por conta 
própria. A primeira está coberta pela legislação trabalhista enquan
to as duas últimas não são regidas por nenhuma legislação específi
ca, ou seja, estariam na informalidade. O emprego sem carteira as
sinada e o trabalho por conta própria, entretanto, são dois tipos de 
informalidade distintos. Os empregados sem carteira assinada são 
assalariados, porém, não possuem direitos trabalhistas garantidos 
pelo contrato formal de trabalho. Já os trabalhadores por conta pró

303 NERI, Marcelo; FONTES, Adriana. Informalidade e trabalho no Brasil: causas, 
consequências e caminhos de Políticas Públicas. In: Cadernos Adenauer XI, n. 2, 
2010. Disponível em: https://www.cps.fgv.br/cps/bd/papers/referencias/
NERI_FONTES_INFORMALIDADE_2.pdf. Acesso em: 30 jan. 2020.
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pria, a rigor, não participam do mercado de trabalho, dado que não 
compram nem vendem trabalho. O trabalho e os rendimentos dos 
trabalhadores por conta própria são determinados pelo mercado de 
produtos, ou seja, pela oferta de mercadorias e serviços.304

Grosso modo, para os fins deste estudo, representando uma 
medida inicial da precariedade, a informalidade pode ser represen
tada pela soma dos autônomos, dos empregados sem carteira e dos 
nãoremunerados.

No Brasil, depois de uma elevação considerável do número de 
empregos formais na era Lula, notadamente de 2003 a 2008, expe
rimentou-se uma drástica redução.305 Segundo a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2008, o percentual de 
trabalhadores informais – empregados sem carteira (12%) e traba
lhadores por conta própria (20%) – era equivalente ao de empregos 
com carteira assinada (31%). Somados ao grupo de trabalhadores in
formais os trabalhadores não remunerados, o percentual de postos 
de trabalho informais subia para 41%, superando o de empregados 
com carteira assinada.

Em um salto para o ano de 2019, tem-se a recente pesquisa 
do PNAD/IBGE que revela o seguinte quadro de informalidade no 
Brasil: 306

A taxa média de desocupação caiu de 12,3% em 2018 para 11,9% em 
2019, a segunda queda anual consecutiva, de acordo com a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), 
divulgada hoje (31) pelo IBGE. A pesquisa revelou um contingente 

304 Outro indicador em destaque é a população subutilizada na força de trabalho – 
inclui pessoas desocupadas, subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas 
ou na força de trabalho potencial -, que chegou a 27,6 milhões em 2019, o maior 
valor da série e 79,3% acima do menor patamar (15,4 milhões), apurado em 2014.

305 Uma das explicações para este fenômeno está na natureza transitória dos 
empregos criados, no setor de serviços, o que não garantiu estabilidade e 
sustentabilidade, permitindo que a informalidade recrudescesse nos anos 
seguintes. Vide POCHMANN, Marcio. A segunda globalização capitalista 
e o impasse nas políticas de bem-estar social. In: RODRIGUES, P. H. de A.; 
SANTOS, I. S. (org.). Políticas e riscos sociais no Brasil e na Europa: convergências 
e divergências. p. 163-177, Rio de Janeiro: Cebes/Hucitec, 2017.

306 Pesquisa PNAD/IBGE (NERY, Carmen. Desemprego cai para 11,9% na média 
de 2019; informalidade é a maior em 4 anos. In: Agência IBGE Notícias. 2020. 
Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-
agencia-de-noticias/noticias/26741-desemprego-cai-para-11-9-na-media-de-
2019-informalidade-e-a-maior-em-4-anos. Acesso em: 30 jan. 2020).
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de 12,6 milhões de pessoas desocupadas, no ano passado, 1,7% a 
menos do que em 2018. Porém, na comparação com o menor ponto 
da série, quando atingiu 6,8 milhões em 2014, a população sem 
trabalho quase dobrou, crescendo 87,7% em cinco anos.
A informalidade – soma dos trabalhadores sem carteira, 
trabalhadores domésticos sem carteira, empregador sem CNPJ, 
conta própria sem CNPJ e trabalhador familiar auxiliar – atingiu 
41,1% da população ocupada, o equivalente a 38,4 milhões de 
pessoas, o maior contingente desde 2016, apesar da estabilidade em 
relação a 2018. “Houve um aumento de 0,3 ponto percentual e um 
acréscimo de um milhão de pessoas”.

Do ponto de vista da Previdência Social, os chamados infor
mais, embora devessem figurar como contribuintes obrigatórios, 
em sua esmagadora maioria, não contribuem, encontrandose à 
margem do sistema oficial.

As prestações previdenciárias são vinculadas ao mercado 
formal de trabalho. Na medida em que a informalidade cresce as
sustadoramente, surgirão, logo ali na frente, sérios problemas. Não 
só de custeio, decorrência direta da evasão das contribuições sociais 
obrigatórias ou facultativas, o que já é de uma gravidade seminal 
para a sobrevivência financeira do sistema, mas também porque 
esses informais, quase que invariavelmente, atuando no setor de 
serviços, trabalham para a sobrevivência, pouco lhes sobrando para 
o recolhimento de contribuições sociais ao sistema oficial e, menos 
ainda, para um sistema de capitalização ou mesmo uma poupança 
que lhes garanta o futuro.

Os trabalhadores formais no Brasil são beneficiados não ape
nas por estarem protegidos pela lei, mas também por aferirem ren
dimentos mais altos e, de uma maneira geral, os segmentos infor
mais são mais pobres e possuem níveis de instrução mais baixos do 
que os formais. Segundo a recente pesquisa PNAD, em 2019, noticia 
a agência de notícias do IBGE,

outro indicador em destaque é a população subutilizada na força 
de trabalho – inclui pessoas desocupadas, subocupadas por insufi-
ciência de horas trabalhadas ou na força de trabalho potencial -, que 
chegou a 27,6 milhões em 2019, o maior valor da série e 79,3% acima 
do menor patamar (15,4 milhões), apurado em 2014.307

307 Pesquisa PNAD/IBGE (NERY, Carmen. Desemprego cai para 11,9% na média 
de 2019; informalidade é a maior em 4 anos...).
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Segundo Neri e Fontes,308

Nenhum segmento contribui mais para a pobreza brasileira do 
que o setor informal (Ferreira et al., 2003). Cerca de 57% dos pobres 
brasileiros estão em famílias chefiadas por informais, leia-se: 
conta-próprias, empregados sem carteira ou não remunerados. Os 
chefes desempregados contribuem apenas em 5,4% para a pobreza 
brasileira. Quer dizer, o grande depositário de pobres brasileiros não 
é o desemprego, mas a informalidade. São pessoas que trabalham, 
mas não ganham o suficiente para sustentar as suas famílias. A 
informalidade é mais frequente e crônica que o desemprego.

Nesta perspectiva, gravitando em torno do sistema oficial e 
da capitalização privada, aumenta o número daqueles que se encon
tram no chamado “limbo previdenciário”. Cada vez mais distantes 
do acesso a um benefício previdenciário contraprestacional quando 
se defrontam com os riscos sociais: incapacidade, velhice e morte. 
Não serão nem segurados, nem dependentes da Previdência Social!

Muitos, por auferirem alguma renda, nem sequer preenche
rão os apertados critérios socioeconômicos de elegibilidade ao be
nefício assistencial (BPC/LOAS), quando sobrevier a velhice. Serão 
candidatos à mendicância, localizados nesse limbo jurídico que im
pede seu o acesso mesmo ao assistencialismo!

5.3 - DESEMpREGO E SEUS EfEITOS nO SISTEMA DOS 
DIREITOS DA SEGURIDADE SOCIAL

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domi
cílios (PNAD Contínua), recém divulgada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desemprego no Brasil 
foi de 14,1% no quarto trimestre de 2020. O número de brasileiros 
desempregados chegou, portanto, a 14 milhões em novembro de 
2020. E a tendência é de resultados ainda piores para o início de 
2021. Conforme os pesquisadores, o fim do auxílio emergencial de
verá levar mais pessoas a procurar trabalho, o que deve impactar 
sensivelmente a taxa de desemprego, que é calculada com base no 
número de pessoas que oficialmente está procurando emprego.309

308 NERI, Marcelo; FONTES, Adriana. Informalidade e trabalho no Brasil: causas, 
consequências e caminhos de Políticas Públicas...

309 Reportagem de O Globo. (SILVEIRA, Daniel. Desemprego tem segunda queda 
seguida e fica em 14,1% no trimestre terminado em novembro, aponta IBGE. In: 
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O sistema de direitos da Seguridade Social brasileiro está 
baseado nas contribuições dos empregados e dos empregadores 
(trabalho formal assalariado). Esta é a principal fonte de custeio da 
Seguridade Social. O desemprego, além de reduzir drasticamente 
a receita da Seguridade Social, aumenta as suas despesas. Seguro
-desemprego e benefício assistencial são diretamente afetados pelo 
desemprego, que faz aumentar consideravelmente a demanda por 
essas prestações.

Pessoas à margem do sistema oficial de seguridade social per
dem sua dignidade e cidadania. Deixam de consumir e contribuem 
para aumentar a recessão econômica. Há, na verdade, uma relação 
de circularidade entre emprego e seguro social. Tanto a ausência 
de contribuições que decorre do desemprego, como a consequente 
falta de acesso aos direitos da Previdência Social, produzem efei
tos deletérios. Em um país de tantas desigualdades como o Brasil, 
os benefícios da Seguridade Social pagos aos trabalhadores rurais, 
idosos e aos hipossuficientes ajudam a sustentar famílias inteiras e 
também representam o esteio da economia da maioria das peque
nas cidades brasileiras.

Estudo realizado pela Fundação Perseu Abramo (FPA), tendo 
como objeto 2.077 municípios brasileiros, indica que, em 1.946 deles 
(ou 93,7%), os valores recebidos via benefícios previdenciários supe
ravam os repasses realizados pelo Fundo de Participação dos Muni
cípios (FPM). A maior parte do dinheiro que circula nessas cidades 
vem das aposentadorias pagas aos idosos, aos trabalhadores rurais, 
aos carentes e pessoas com deficiência via BPC.310

Por isso, esses benefícios não poderiam sofrer qualquer tipo 
de aviltamento, nem qualitativo, nem quantitativo, porque produ
ziriam abalo na economia, especialmente no mercado de trabalho. 
Marcelo Manzano mostrou que

Cada um ponto do crescimento do PIB no Brasil nos últimos 20 anos 
significou crescimento entre 0,5% e 1,4% do mercado de trabalho. 

G1 notícias. Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/01/28/
desemprego-tem-segunda-queda-seguida-e-fica-em-141percent-no-trimestre-
terminado-em-novembro-aponta-ibge.ghtml. Acesso em: 01 fev. 2021).

310 MOTTA, Cláudia. Reforma da Previdência pode levar ao desemprego mais meio 
milhão de pessoas. In: RBA – Rede Brasil Atual. 2019. Disponível em: https://
www.redebrasilatual.com.br/economia/2019/04/reforma-da-previ dencia-
pode-causar-mais-meio-milhao-de-desempregados/. Acesso em: 30 jan. 2020.
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Como nosso país tem 90 milhões de ocupados, quando o PIB cresce 
1%, na pior das hipóteses (os 0,5%) significa a expansão de 450 mil 
empregos”, explica o economista. “Se o contrário acontece, ou seja, a 
redução do PIB em 1% conforme projetado, nosso país pode perder 
aproximadamente 450 mil ocupações por ano em decorrência do 
desmonte do sistema de proteção social que está em vigor no país 
desde a Constituição de 1988.

Para dar uma ideia da importância dos recursos pagos pela 
Previdência no desenvolvimento nacional, Marcelo Manzano expli
ca que

Para cada real que a União transfere aos aposentados via Regime 
Geral da Previdência Social (RGPS), a economia cresce R$ 0,53. 
Quando esse real vai para os beneficiários do BPC, que são 
muito pobres e imediatamente gastam esses recursos, o efeito 
multiplicador é da ordem de R$ 1,78 a mais. É como se cada real que 
o governo gasta com a Previdência se multiplicasse e voltasse para 
o mercado R$ 1,53 no caso da aposentadoria paga aos trabalhadores 
em geral e R$ 1,78 quando se trata do que é pago via BPC.311

A reforma previdenciária, aprovada sob inflexões ideoló
gicas (do neoliberalismo), embora tenha preservado os chamados 
benefícios mínimos de inserção (rural e BPC), olvidou a variável 
mais importante: a crise da previdência somente poderia ser ata
cada com a criação de empregos. A redução do déficit dependia da 
geração de empregos formais. Somente assim se poderia aumentar 
a receita previdenciária, com o incremento do número de contri
buintes, quantitativa e qualitativamente. Políticas públicas com o 
objetivo de criar oportunidades de emprego e capacitar jovens para 
que possam auferir rendas maiores (massa salarial), são as duas so
luções mais eficazes, mas nem sequer foram lembradas na votação 
da EC 103/2019.

311 MOTTA, Cláudia. Reforma da Previdência pode levar ao desemprego mais 
meio milhão de pessoas...
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5.4 - AS CAMADAS InfERIORES SOfREM MAIS 
COM A InfLAÇÃO, AS REfORMAS E A pRópRIA 
DISTRIbUTIVIDADE nEGATIVA DOS bEnEfíCIOS DO 
SISTEMA DE SEGURIDADE SOCIAL

Neste tópico, o desiderato é evidenciar, por dois vieses dife
rentes, que as camadas mais pobres sofrem de forma mais acentua
da os impactos socioeconômicos negativos. Nada obstante, ao invés 
de se agir contra o cerne das desigualdades, com políticas públicas 
que possam atenuar as situações de pobreza, no Brasil, o governo 
de direita adota um sentido vetorialmente inverso, apontando para 
um maior desequilíbrio entre pobres e ricos.

Recente indicador do IPEA mostrou que a inflação é mais in
tensa para as famílias com menor renda. Em dezembro de 2019, a 
taxa foi de 1,19% para os mais pobres, contra 0,99% das famílias 
de maior poder aquisitivo. O Indicador IPEA de Inflação por Fai
xa de Renda apontou forte aceleração em todas as classes sociais, 
com maior pressão sobre as famílias com menor poder aquisitivo 
(1,19%), devido principalmente aos preços dos alimentos no domi
cílio. Já para o segmento mais abastado, o indicador subiu 0,99%, 
sendo mais impactado pelo crescimento dos transportes. O Indi
cador IPEA de Inflação por Faixa de Renda é calculado com base 
nas variações de preços de bens e serviços disponíveis no Sistema 
Nacional de Índice de Preços ao Consumidor (SNIPC), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).312

Embora um sistema de capitalização seja impensável no Bra
sil, devido às elevadas taxas de desemprego e informalidade, que 
têm aumentado assustadoramente, o próprio sistema de aposen
tadorias não se mostra adequadamente distributivo para corrigir 
as desigualdades ocorrentes, que não foram resolvidas pela Refor
ma Previdenciária (EC 103/2019), e sim exacerbadas. Conquanto se 
saiba que as camadas de renda menor somente se aposentam por 
idade, o fim da aposentadoria por tempo de contribuição, a implan
tação da idade mínima e o regime único também para os servidores 
públicos não foram medidas suficientes para sanar as desigualda
des da Previdência Social, notadamente, porque militares e algu
mas outras carreiras não foram alcançados.

312 BASTOS, Estevão Kopschitz Xavier. Carta de Conjuntura do IPEA. In: IPEA - 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 2021. Disponível em: http://www.ipea.
gov.br/cartadeconjuntura/. Acesso em: 30 jan. 2020.
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Veja-se o caso do aumento da expectativa de vida, ou seja, 
a desigualdade da expectativa de vida. Embora seja certo que nos 
últimos tempos houve um aumento da expectativa de vida da po
pulação em geral, este aumento não foi linear, conforme demonstrei 
em outra oportunidade.313 Em geral, aqueles que auferem salários 
mais baixos têm expectativas de vida bem menores do que aqueles 
que recebem salários mais elevados, de modo que, em regra, per
cebem sua aposentadoria por um período muito mais curto. Esta é 
uma realidade antiga e intrínseca ao sistema e mundial.

Piketty refere estudos que levam em conta o conjunto do sis
tema de aposentadorias francês indicando que, “para cada 1 franco 
de contribuições pagas durante a vida ativa, os altos executivos rece
bem durante a sua aposentadoria uma pensão total que é 50% supe
rior à recebida pelos operários (Chassard e Concialdi, 1989. p. 76)”.314

Os países periféricos do capitalismo e do constitucionalismo 
atrasado dependem do direito e do constitucionalismo como meca
nismos de coesão e para evitar o caos social, a disseminação da po
breza e da precariedade, que podem levar ao colapso do próprio ca
pitalismo. Sem o direito (positivado), o capitalismo, de bom grado, 
não aceita transigir e conferir algumas migalhas aos trabalhadores, 
embora ele próprio sofra com a pobreza e o imobilismo econômico 
dos extratos sociais menos favorecidos.

Com o advento da EC 103/2019, os benefícios previdenciários 
passaram a ser calculados sobre a média de 100% das contribuições, 
sem o descarte das menores contribuições – o que reduz sensivel
mente o valor das rendas mensais iniciais. Somente após contribuir 
por 40 anos ao INSS, o trabalhador do RGPS terá direito ao valor 
integral. Sem dúvida, esse arrocho deve produzir um impacto ne
gativo na renda disponível de um grande contingente de famílias 
brasileiras, porém mais acentuadamente sobre as de baixa renda, 
para as quais o benefício previdenciário é questão de sobrevivência, 
provocando mais recessão econômica.

Essas práticas reformistas, fundadas exclusivamente em uma 
equivocada racionalidade econômica, em um pseudo-eficientismo, 
na desvinculação entre o econômico e o social, não levam em con

313 VAZ, Paulo Afonso Brum. O problema Atual da Seguridade Social no Brasil. 
In: MORAIS, Océlio de Jesús C. (coord. e org.). Sistemas de Seguridade no Mundo: 
a dignidade humana está em primeiro lugar? São Paulo: LTR, 2019. p. 199-201.

314 PIKETTY, Thomas. A Economia da Desigualdade..., p. 132.



A JUDICIALIZAÇÃO DOS DIREITOS DA SEGURIDADE SOCIAL

219

sideração aquele que talvez constitua o fundamento mais relevante 
do Estado Social, sua face mais eficiente, que vai além da redução da 
pobreza e das iniquidades: é o Estado-Providência conferindo segu
rança ou garantia durante todo o ciclo de vida dos indivíduos, pos
sibilitando que permaneçam economicamente ativos e consumindo.

Sobretudo, a reforma de 2019, se quisesse mesmo alcançar 
objetivos mais eficazes e sustentáveis, resolvendo o problema de 
uma vez por todas, deveria ter reescrito, no corpo da Constituição, 
o próprio fundamento da Seguridade Social, definindo que a priori
dade passaria a ser os investimentos sociais durante toda a vida do 
trabalhador, especialmente em capacitação e formação dos jovens 
para que possam ingressar no mercado de trabalho auferindo me
lhores salários.

Em última análise, precisaria, na perspectiva alvitrada pela 
nova sociologia econômica de Giddens, Esping-Andersen, Morel, 
Palier, Palme, Hemerijck, Vydra e outros, tornar cogente (consti
tucionalizar) uma política pública de investimento social que re
presente a superação dos riscos sociais tradicionais e incentive a 
autossuficiência financeira e a autonomia dos cidadãos em termos 
de crescimento humano, possibilitando sua inserção na sociedade 
de conhecimento a partir da formação e da capacitação ao longo da 
vida toda.315

Somente investimentos sociais no capital humano poderão 
reduzir as desigualdades e, ao mesmo tempo, elevar as rendas e 
receitas da seguridade social. Será preciso superar a ideologia e a 
filosofia reinantes no mundo ocidental em torno das funções do 
Welfare State, para que abandonem as tradicionais ideias de suprir, 
compensar e reparar diante dos riscos sociais, apostando em uma 
nova mentalidade voltada a preparar os indivíduos e as famílias 
para responderem com autonomia aos novos (e velhos) riscos. É, 
em outras palavras, realocar os investimentos sociais como fator 
produtivo, conjugando e acoplando, em uma penada, as variáveis 
sociais, normativas e econômicas.316

315 Ver, sobre o tema, por todos, HEMERIJCK, Anton; VYDRA, Simon. Navegando 
na análise da política de investimento social. In: RODRIGUES, P. H. de A.; 
SANTOS, I. S. (org.). Políticas e riscos sociais no Brasil e na Europa: convergências 
e divergências. p. 61-79, Rio de Janeiro: Cebes/Hucitec, 2017.

316 HEMERIJCK e VYDRA propõem repensar a capacidade de carga do Estado 
do Bem-Estar Social a partir de um novo modelo para as funções políticas 
de estoque, fluxo e buffer, ao longo da vida do indivíduo, com o objetivo de 
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5.5 - InfLExõES DA CRISE SOCIOECOnôMICA bRASILEIRA 
nA TUTELA JURISDICIOnAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Bem fixadas essas premissas, posso avançar um pouco para 
examinar a tutela jurisdicional da seguridade social em espécie, to
mando como ponto de partida a análise da essência da formação 
das decisões judiciais – que aperfeiçoam a solução jurisdicional dos 
casos concretos que são, em larga escala, judicializados no Brasil. 
Há uma gama de veredas que se poderia percorrer neste desiderato 
de se examinar a racionalidade do processo formativo das decisões 
judiciais acerca de direitos da Seguridade Social. Vou tratar aqui, 
fazendo um proposital corte epistemológico para fugir da lógica 
utilitarista, da vertente que cuida das consequências da decisão 
para o titular dos direitos subjetivos da seguridade social.

Neste propósito, devo reconhecer a existência de um certo 
déficit de atenção para o cenário social e econômico (irresponsabili
dade socioeconômica) sobre o qual incidem os efeitos das decisões 
judiciais.317

Cada decisão proferida em matéria previdenciária e assisten
cial tem o potencial de interferir diretamente no plano da satisfação 
dos direitos sociais, portanto, no contexto social, na medida em que 
permite a inclusão social e o atendimento dos ideais republicanos 
de erradicação da pobreza, desigualdades sociais e da promoção 
do bem comum. Em outras palavras, pode gerar oportunidades de 
solução de problemas de vulnerabilidade e descapacidade, sejam 
eles originais e adquiridos.

alcançar o chamado crescimento inclusivo por meio da melhor produtividade 
e participação no emprego, incrementando as chances de vida e muitos no 
mercado de trabalho (HEMERIJCK, Anton; VYDRA, Simon. Navegando 
na análise da política de investimento social. In: RODRIGUES, P. H. de A.; 
SANTOS, I. S. (org.). Políticas e riscos sociais no Brasil e na Europa: convergências 
e divergências. p. 61-79, Rio de Janeiro: Cebes/Hucitec, 2017).

317 Vide, sobre o tema, o excelente artigo de Vladimir Passos de Freitas, sob título 
Responsabilidade Social do Juiz e do Poder Judiciário, em que deixa assentado 
que “Juízes e Judiciário, como Poder de Estado, não podem ser insensíveis 
aos problemas sociais vividos por grande parte da população brasileira. No 
uso de suas atribuições constitucionais e legais, muito podem fazer para 
minimizar a situação grave que se atravessa. Assim, no exercício da jurisdição 
ou nas atividades administrativas, cumpre dar-se soluções que se vinculem 
sempre a uma ação social ativa e solidária”. (FREITAS, Vladimir Passos de. 
Responsabilidade Social do Juiz e do Poder Judiciário. In: Revista CEJ – Centro de 
Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, n. 51. p. 6-13, out./dez. 2010).
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Por isso, ao juiz que decide o conflito sobre direitos da Segu
ridade Social, é imperativo, a menos que duvide do seu papel de 
agente de transformação social, encontrar o sentido da decisão que 
seja mais consentâneo com os Direitos Fundamentais que a Cons
tituição consagra sob o rótulo de direitos sociais prestacionais.318 
Seu papel no constitucionalismo moderno é de lhes dar sensibili
dade social, para que passem do plano do reconhecimento para o 
da efetivação e deixem de ser mera manifestação de propósitos sem 
consequências práticas no mundo fenomênico.

Sobretudo, é curial um olhar mais profundo para o contexto 
socioeconômico que constitui o pano de fundo da intervenção ju
risdicional no Estado Social Constitucional de Direito, que nada mais 
representa, diga-se de passagem, do que a vinculação do Estado ao 
compromisso de efetivação dos Direitos Sociais Fundamentais de 
sede constitucional.

E este contexto socioeconômico nos revela um verdadeiro 
desastre social. O apogeu das ideologias neoliberais, baseadas no 
discurso que privilegia o econômico em detrimento do social. O 
ajuste fiscal que visa a garantir o fim da inflação e a estabilidade da 
moeda faz-se à custa das políticas de educação, de segurança, de 
habitação, de saneamento, de cultura, enfim, das prestações do Es
tado que universalizam os direitos fundamentais sociais constitu
cionalmente reconhecidos. Exemplo disso são os caóticos sistemas 
de saúde e de educação (ambos sucateados).

318 Conforme assevera Ingo W. Sarlet, “pelo menos no âmbito do sistema de 
direito constitucional positivo nacional – todos os direitos, tenham sido 
eles expressa ou implicitamente positivados, estejam eles sediados no 
Título II da Constituição Federal (dos direitos e garantias fundamentais), 
estejam localizados em outras partes do texto constitucional ou nos tratados 
internacionais regularmente firmados e incorporados pelo Brasil, são direitos 
fundamentais. Como corolário desta decisão em prol da fundamentalidade dos 
direitos sociais na ordem constitucional brasileira, e por mais que se possa e, até 
mesmo (a depender das circunstâncias e a partir de uma exegese sistemática), 
por mais que seja possível reconhecer eventuais diferenças de tratamento, os 
direitos sociais – por serem fundamentais – comungam do regime da dupla 
fundamentalidade (formal e material) dos direitos fundamentais”. (SARLET, 
Ingo Wolfgang. Os direitos sociais como direitos fundamentais: contributo 
para um balanço aos vinte anos da Constituição Federal de 1988. In: Revista do 
Instituto de Hermenêutica Jurídica. 20 Anos de Constitucionalismo Democrático – 
E Agora? Porto Alegre-Belo Horizonte, 2008. p. 163-206. Disponível em:http://
www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/anexo/artigo_
Ingo_DF_sociais_PETROPOLIS_final_01_09_08.pdf. Acesso em: 19 abr. 2021.
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Como se viu, a informalidade e o aumento dos índices de 
desemprego têm um reflexo danoso para os propósitos da almejada 
proteção social, objetivo maior da Seguridade Social.

Os avanços do Welfare State – Estado do bem-estar, conquista
dos a ferro e fogo ao longo do século XX, consagrando direitos fun
damentais ungidos pela vontade popular, estão, pouco a pouco, sen
do limitados ou suprimidos. Passaram mesmo a ser tratados como 
“problemas” por pressões externas, pelos países ricos, pelo FMI, pelo 
Banco Mundial: geram déficit fiscal, causam desemprego, quebram 
a previdência, constituem paternalismo demagógico, alimentam a 
preguiça, criam óbices à livre concorrência e à competitividade.

Aprofundo essas ideias no capítulo seguinte.
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caPítulo vi

JUDICIALIZAÇÃO E PROCESSO 
PREVIDENCIÁRIO: Por uma 

Hermenêutica e uma Teoria da Decisão 
que Atenda aos Objetivos Humanizantes 

da Judicialização dos Direitos da 
Seguridade Social

6.1 - InTRODUÇÃO

Sabe-se que quase a metade dos processos que tramitam Jus
tiça Federal, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais Fede
rais, versam sobre direitos da Seguridade Social. Interessa, pois, dis
cutir objetivamente como os juízes que compõem este segmento do 
Poder Judiciário estão decidindo ou deveriam decidir tais conflitos.

Neste capítulo trago à discussão, para tanto, o lado de dentro 
da judicialização dos direitos da Seguridade Social, na presunção 
de colocar em questão o modelo de justiça que vem sendo adotado 
para a solução jurisdicional dos conflitos judicializados.

Sustento que o viés social que sempre orientou a concepção 
da Justiça Previdenciária brasileira, sobretudo depois da Constitui
ção de 1988, corre o risco de ser abandonado, em razão da apologia 
e da sacralização dos números, mais um apanágio do ideário neoli
beral, que preconiza uma “justiça” fordista e objetivada como con
dição para a consecução e garantia de seus gananciosos propósitos 
de obter segurança jurídica e ausência de riscos aos seus negócios.
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Antes que se torne um apêndice do Executivo, é necessário 
resgatar o autêntico papel institucional da Justiça Previdenciária a 
partir de assunção de um compromisso com a Cidadania Social, o 
que deve principiar por medidas processuais de empoderamento 
das partes hipossuficientes, passar pela humanização das decisões 
e desembocar em um movimento institucional no sentido da su
peração do eclipse de qualidade que embaça a perseguição da sua 
finalidade essencial, que é a prestação da justiça social.

O que proponho é uma profunda metamorfose, que passa 
pela assunção de um papel institucional proativo, superando a ca
racterística tradicional de passividade (inércia), para incorporar ati
tudes ativas, não apenas no sentido da gratuidade, da celeridade, da 
informalidade e da economia processual, aspectos que têm inolvi
dável caráter normativo e imperatividade para todos os processos, 
qualquer que seja a sua natureza, mas, sim, compreendendo atribu
tos outros, mais ousados, tanto na esfera procedimental como subs
tantiva. É dessa transição interparadigmática que passo a tratar.

6.2 - A hUMAnIZAÇÃO DA JURISDIÇÃO pELA EqUIpARAÇÃO 
DAS pARTES: O EMpODERAMEnTO COMO COnDIÇÃO DE 
pOSSIbILIDADE DO DIREITO à IGUALDADE DISTRIbUTIVA

É justamente o caráter proativo, sem perder os atributos de 
neutralidade e sem incorrer em ativismos perigosos, que inspira a 
funcionalidade e o papel da Justiça Previdenciária, pedra de toque 
da atenuação das diferenças entre as partes, provenientes, na gran
de maioria dos casos, do fato de contarem com melhores condições 
culturais e financeiras, por conseguinte, de poderem contratar me
lhores advogados e suportarem mais comodamente a demora do 
processo. Os interesses da parte menos favorecida, como o hipossu
ficiente, poderiam atingir um patamar de maior igualdade diante 
da probabilidade de obter o direito social pretendido, sem que as 
vantagens da outra parte sejam determinantes para a decisão da 
causa em seu favor.

Falo de um tratamento diferenciado que os equipara aos liti
gantes contumazes, que colonizam em larga escala os escaninhos 
da Justiça Previdenciária, pelo emprego de um mecanismo que 
Souza chamou de parcialidade positiva, asseverando ser a pobreza a 
principal barreira externa (tendão de Aquiles) da igualdade proces
sual e do acesso à justiça:
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O sistema, na verdade, não funciona para “o homem comum” (Gelsi 
Bidart). O cidadão, em geral, ou bem tem uma justiça (sua defesa) 
de segunda categoria ou simplesmente não conta com possibilidade 
de acesso à jurisdição, nem a outras opções alternativas, se é que 
elas efetivamente existem. Qualquer tentativa de análise do tema, 
pragmaticamente, demonstra que um aspecto é a possibilidade 
de se valer do devido processo legal adjetivo para os ricos, e outra 
para aquele que, de fato, envolvido em sua pobreza, quer usar a 
vestimenta de litigante.319

Penso ser fundamental, como condição de possibilidade da 
verdadeira inclusão dos excluídos, a democratização da jurisdição. 
“Uma democracia não se constrói com fome, miséria, ignorância, 
analfabetismo e exclusão. Uma democracia só é um procedimento 
justo de participação política se existir uma justiça distributiva no 
plano dos bens sociais”, afirmou Canotilho.320

Na Justiça Previdenciária vai-se encontrar um lócus adequa
do para o exercício da igualdade de oportunidades por meio do 
empoderamento das partes para superação do desequilíbrio que se 
estabelece pela própria natureza dos conflitos, em que os contendo
res são o particular e poder público, aquele buscando uma presta
ção social que este tende a negar segundo fundamentos eficientistas 
e utilitaristas encontradiços nas respostas técnicas caracterizadas 
por uma verticalidade descendente e que contrastam com a deman
da política.321

Cumpre ao Judiciário criar condições favoráveis ao empode-
ramento das partes, sobretudo as mais débeis para que: (1) enten
dam o conflito em seus contornos; (2) conheçam os modelos decisó
rios disponíveis; (3) escolham o tipo de solução que pretendem; (4) 
posicionem-se conscientemente quanto a essa solução, sopesando 
possíveis ganhos e perdas; e (5) participem efetivamente do diálogo 

319 SOUZA, Artur César de. A Parcialidade Positiva do Juiz. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008. p. 214.

320 CANOTILHO, J. J. Gomes. O Direito Constitucional como ciência de Direcção..., 
p. 25.

321 Bem lembrou BOLZAN DE MORAIS, a falta de concretude dos conteúdos 
constitucionais, imersos em “uma disputa entre o mínimo existencial e a 
reserva do possível, margeado pelo fundamento da dignidade humana 
no contexto de um Estado que, apesar de social, não rompeu com o modelo 
econômico - capitalismo - cujo fundamento não é, por óbvio, o da inclusão 
social” (BOLZAN DE MORAIS, José Luiz. As crises do estado e da Constituição e a 
transformação espaço-temporal dos direitos humanos..., p. 63).
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comunicativo que precede a decisão ou acordo, conforme o caso, 
fazendo valer suas pretensões de comprovação da veracidade e ju
ridicidade do alegado.

A equiparação das partes, seja nas práticas acordistas dos 
JEFs, seja na fase que antecede à decisão judicial, é fundamental 
porque assume o compromisso com a atenuação (se não é possível 
falar em eliminação) das disparidades em amplo sentido existentes 
entre os grandes litigantes, entidades públicas que se enquadram 
no conceito de litigantes habituais na referida justiça, tais como a 
União, o INSS e a Caixa Econômica Federal, e os litigantes ocasio
nais, em geral hipossuficientes, embora não necessariamente no 
sentido econômico. Atende, neste sentido, a uma preocupação re
alçada por Galanter, voltada à recomposição do desequilíbrio entre 
o litigante habitual e o litigante ocasional.322 A desigualdade entre 
as partes ou disparidades mais significativas no uso da lei e dos 
serviços judiciais não apenas entre os indivíduos ricos e pobres, 
mas também entre os indivíduos e as organizações, sobretudo as 
estatais. Dessa maneira, o objetivo primordial não seria apenas dis
ponibilizar ao hipossuficiente a mesma qualidade e extensão dos 
serviços ofertados ao rico, mas, também, a partir da realidade so
ciológica daqueles que se utilizam do sistema de justiça, é dizer, 
considerando as diferenças entre as partes e o efeito que estas di
ferenças podem ter no modo como o sistema funciona, estabelecer 
uma distinção, entre o litigante habitual (“repeat players”) e o litigan
te ocasional (“one-shotters”).

Os fatores estruturais das partes apresentam-se como um 
aspecto determinante para o desequilíbrio entre estas. Enquanto 
para as organizações governamentais o litígio é um fato rotineiro 
e recorrente, para o particular é um fato isolado, ocasional, o que 
acarreta uma situação de vantagem para o ente público.

Podem-se listar, sucintamente, adaptando à realidade da Jus
tiça Federal as constatações de Galanter, algumas vantagens que 
um litigante habitual, como o INSS, autarquia que responde pela 
concessão e manutenção dos direitos da Seguridade Social, têm em 
relação ao litigante ocasional: 1. o acesso imediato a profissionais 
especialistas, notadamente estruturas de procuradorias jurídicas 

322 GALANTER, M. Why the “Haves” Come Out Ahead: Speculations on the 
Limits of Legal Change. Originally published in Volume 9:1 Law and Society 
Review, 1974. In: COTTERRELL, R. (Ed.) Law and Society, Aldershot, Dartmouth, 
1994. p. 4-5. Disponível em: http://marcgalanter.net/. Acesso em: 15 abr. 2020.
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compostas por advogados capacitados, para atuarem em suas cau
sas; 2. a maior experiência de prever resultados e poder estruturar a 
sua atuação em juízo elaborando estratégias e desenvolvendo gran
de “expertise” de atuação judicial com o emprego de técnicas de 
economia de escala, em razão da quantidade de casos; enquanto o 
litigante ocasional, por outro lado, tem mais dificuldade em testar 
estratégias e comprometer-se até mesmo no sentido de negociar o 
direito pretendido; 3. oportunidades de desenvolver relações infor
mais com servidores da Justiça e juízes, interferindo mais próxima e 
diretamente nas instâncias decisórias; enquanto o litigante eventu
al é sempre um desconhecido para o Poder Judiciário; 4. o litigante 
habitual pode aguardar o tempo que for necessário para obter um 
resultado satisfatório no deslinde da causa; enquanto o ocasional 
não possui recursos suficientes para aguardar, circunstância que, 
muitas vezes, prejudica a espera pelo reconhecimento do direito ao 
qual faz jus e o pressiona a aceitar propostas de acordos que ape
nas significam unilateral supressão de direitos; 5. supondo que os 
valores em discussão sejam relativamente menores para os litigan
tes habituais, estes podem adotar estratégias calculadas para ma
ximizar os ganhos sobre uma longa série de casos, mesmo quando 
isto envolve o risco da perda máxima em alguns casos; enquanto o 
litigante ocasional, em regra o hipossuficiente, não pode adotar a 
mesma postura, porquanto a perda de uma causa pode representar 
grande prejuízo, até mesmo à manutenção da sua sobrevivência.323

O empoderamento, que compreende o equilíbrio e a preo
cupação com as vulnerabilidades referidas, virtudes e funcionali
dades que hodiernamente se exige de qualquer espécie de proces
so que se assuma democrático, responde a uma das críticas mais 
severas às práticas autocompositivas, que diz respeito à pressão 
que o hipossuficiente sofre no sentido de contentar-se, em acordos 
indecorosos, com a satisfação reduzida dos seus direitos, para não 
ter que esperar por muito tempo mais, ou seja, ser vitimado pela 
mora do Poder Judiciário que coloca o litigante habitual em condi
ções de vantagem.

323 GALANTER, M. Why the “Haves” Come Out Ahead: Speculations on the 
Limits of Legal Change. Originally published in Volume 9:1 Law and Society 
Review, 1974. In: COTTERRELL, R. (Ed.) Law and Society, Aldershot, Dartmouth, 
1994. p. 4-5. Disponível em: http://marcgalanter.net/. Acesso em: 15 abr. 2020.
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6.3 - O hUMAnISMO nAS DECISõES pREVIDEnCIáRIAS 
E AS TRêS pALAVRAS MáGICAS: AMOR, ALTERIDADE E 
SOLIDARIEDADE

Paradoxalmente, no Poder Judiciário premido pela judiciali
zação intensa, portanto, massificado, as ideias de justiça são olvi
dadas e as pessoas se transformam em número (o do processo). No 
emaranhado de leis e ritos, culmina-se por olvidar que lidar com 
problemas do “outro” demanda mais do que o mero conhecimento 
do sistema jurídico. Exige compreensão, sensibilidade e amor pelas 
pessoas. O juiz humanista consegue perceber que por trás de cada 
processo há vida, e cuida de preservá-la.

Há, no decidir os conflitos previdenciários, uma inspiração 
que é haurida da condição humana dos juízes, e que os desafia 
como partes de um projeto maior, de convivência mais harmônica e 
justa entre os homens. Essa condição humana exige que as decisões 
não se compreendam apenas no direito legislado – preocupado com 
as regras e não com as exceções –, mas, também, e muito mais, nos 
princípios superiores de justiça social.

É uma espécie de filtro que coloca o juiz, a cada julgamento, 
na posição daquele que bate à porta da Justiça para pedir ajuda, 
recomendando que decida também com o senso de responsabili
dade social, fundamento modelar para a razão jurídica. Impõe que 
decida solidariamente em prol dos mais necessitados e impulsiona 
o juiz para olhar cada causa com a profundidade que lhe vai permi
tir ver, pelas frestas dos textos legais, o sentido da norma e do jul
gamento mais equânime, mais justo e hábil para atenuar o drama 
pessoal e humano que se esconde por trás de cada direito subjetivo 
reivindicado, apenas este o julgamento correto e adequado.

A maior esperança da humanidade para o futuro está no 
nosso potencial individual de aprender a amar, na capacidade de 
usarmos essa força expansiva para resolvermos os problemas de 
todos os níveis da vida a partir da energia do amor. O juiz previ
denciarista precisa refletir cada decisão sua como um ato de amor. 
O amor, enquanto fundamento humanizante da compreensão do 
direito,324 é uma variável indispensável no processo hermenêutico

324 Se eliminarmos radicalmente os argumentos humanitários sobre que base 
poderemos trabalhar contra o sistema do capitalismo tardio? Se atuarmos 
exclusivamente no marco da racionalidade e eliminarmos, desde o primeiro 
momento, os conceitos historicamente transcendentes, ou seja, as negações do 
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-decisório dos conflitos sobre direitos da Seguridade Social, na me
dida em que permite ao juiz fugir do solipsismo,325 do ativismo,326 
do decisionismo e do discricionarismo injustificado, para edificar a 
solução ótima aos interesses estabilizantes das expectativas sociais 
de equiparação dos empobrecidos e dos necessitados.

Não estou defendendo que o direito deva ser corrigido ou 
substituído pelo amor, nem que o amor deva fazer parte do direito 
positivado, tampouco concordo com a volta do jusnaturalismo clás
sico e dos conceitos metafísicos que a secularização racional moderna 
superou.327

Em Kant, um dos pais do liberalismo, na sua obsessão pela 
purificação da lei moral, consubstanciada no dever (respeito) de ob
servar a lei, que pretende ver livre de qualquer condição sensível, 
“só o amor prático está compreendido no núcleo de todas as leis”. 
Amar a Deus, nessa significação, quer dizer: cumprir com satisfação 
seus mandamentos; amar o próximo significa cumprir com satisfação 
todos os deveres para com ele. O amor tem por base um sentimento 

sistema, acabaremos por nos encontrar na situação de não poder responder 
a seguinte pergunta: o que há de mal com o capitalismo? “Os argumentos 
humanitários e morais não são mera falsa ideologia, senão que podem 
converter-se e tem que se converter em forças sociais centrais” (MARCUSE, 
Herbert. El final de la utopía…, p. 67-68).

325 Solipsismo, em Sartre, é o desapego ao conceito de outro, a afirmação da 
minha solidão ontológica, pura hipótese metafísica, perfeitamente injustificada e 
gratuita, pois equivale a dizer que, fora de mim, nada existe; transcende, pois, 
o campo estrito de minha experiência” (SARTRE, J. P. O ser e o nada: ensaio de 
ontologia fenomenológica. 21. ed., Petrópolis/RJ: Vozes, 2012. p. 298).

326 A preocupação vai no sentido de se contornar o ativismo às avessas, cujo exemplo 
é trazido por Streck: “Típico caso de um ativismo às avessas foi a postura 
da Suprema Corte estadunidense com relação ao new deal, que, aferrada 
aos postulados de um liberalismo econômico do tipo laissez faire, barrava, 
por inconstitucionalidade, as medidas intervencionistas estabelecidas pelo 
governo Roosevelt”. (STRECK, Lenio L. A recepção equivocada do ativismo 
judicial em Terrae Brasilis. In: Estado de Direito, n. 41, Porto Alegre, 2014. p. 4).

327 Em Weber, a análise da secularização está disposta de modo tal a excluir 
qualquer “sentimento” ou “juízo” diante do processo, e, acima de tudo, qualquer 
inflexão valorativa que ameace condicionar sua clareza e eficácia. A concepção 
weberiana define a secularização a partir de três princípios fundamentais: o 
princípio da ação eletiva (ou princípio da autodecisão individual); o princípio 
da diferenciação e especialização progressiva (que atinge funções status e 
instituições); e o princípio da legitimação (entendida como o reconhecimento, 
ou mesmo institucionalização do processo de mudança. Ver, a propósito, 
MARRAMAO, Giacomo. Poder e Secularização: as categorias do tempo. Tradução 
de Guilherme Alberto Gomes de Andrade. São Paulo: UNESP, 1995. p. 33).
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e não um dever.328 Na “razão pura” kantiana, toda a moralidade das 
ações “deve ser colocada na necessidade de realizá-las por dever e 
por respeito à lei, não por amor e por inclinação para o que as ações 
devem produzir”. Conquanto “seja edificante praticar o bem para 
com os homens, por amor deles e por benevolência simpática ou ser 
justo por amor à ordem”, esta não é a genuína máxima da moral de 
nossa conduta como seres racionais.329

Paul Ricoeur dizia que, fatidicamente, os canais do direito 
não se detêm no amor; consideram-no uma trivialidade emocional 
frente aos argumentos dos processos jurídicos, onde sempre me
deia um mas[...].330 Apesar dos recursos de apelação, o juiz conclui 
com uma sentença onde porta a balança e a espada.331 A justiça, 
pontificou, “ é a primeira virtude das instituições sociais, como a 
verdade é para os sistemas de pensamento”.332 A proposta de Ri
coeur é uma sociedade onde impere entre as pessoas o sentimento 
de dependência universal no econômico, jurídico, político e social, 
e seu mútuo entendimento se mostre subordinado ao desinteresse, 
isto é, à verdade de que cada um é devedor do outro. Esta solidarie
dade surge do instável equilíbrio entre o supramoral amor e o jus
to, e constitui o pressuposto para a Justiça Distributiva. Para que a 
repartição seja proporcional, a equação aumenta as vantagens para 
os desfavorecidos: se maximiza a favor da parte minimizada em di
reitos e benefícios: a regra é evitar desigualdades maiores.333 “Numa 
concepção distributiva, a sociedade não existe sem os indivíduos 
entre os quais as partes são distribuídas e que assim tomam parte 
no conjunto, mas os indivíduos não teriam também existência sem 
a regra de distribuição que lhes confere um lugar no conjunto”.334

Para Ricoeur, o que salva o segundo princípio de justiça de 
Rawls de uma recaída no utilitarismo subutil é o seu parentesco 

328 KANT, I. Crítica da Razão Prática. São Paulo: Escala, 2006. p. 93-111.
329 Idem. Ibidem, p. 103-104.
330 RICOEUR, Paul. Lo justo. Tradução de Agustín Domingo Moratalla. Madrid: 

Caparrós Editores/Fundación Emmanuel Mounier y Fundación Blanquerna, 
1999. p. 178.

331 RICOEUR, Paul. Caminos del reconocimiento: Tres estudios. Tradução de Agustín 
Neira. México: Fondo de Cultura Económica, 2006. p. 282.

332 RICOEUR, Paul. Lo justo..., p. 47.
333 Ver, a propósito, RICOEUR, Paul. Amor e justiça. Portugal/Lisboa: Edições 70, 

2008.
334 RICOEUR, Paul. Amor e justiça…, p. 26.
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secreto com o mandamento de amor. Ele é que permite a fuga do ideal 
utilitarista de “maximização da vantagem média do maior número 
ao preço de um pequeno número”.335 Este parentesco, diz Ricoeur,

é afinal um dos pressupostos não ditos do famoso equilíbrio 
reflectido, do qual a teoria rawlsiana da justiça se autoriza em última 
instância, entre a teoria abstracta e as nossas ‘convicções mais bem 
ponderadas’ (our well-considered convictions, Uma Teoria da Justiça).336

Neste sentido (ricoeuriano), o amor representa uma variável 
intrínseca a ser considerada na compreensão dos textos legais, é um 
excelente reforço de argumentação a qualquer fundamento retórico, 
ainda que revestido de caráter jurídico, embora não seja utilizável 
como discurso jurídico que se esgota em si mesmo. A compreensão 
judicial, tem-se dito, não se exaure no jurídico, é complexa e con
templa também o amor como elemento intrínseco da própria mo
ralidade que mantém estreita relação de intercomplementariedade 
com o direito, decorrência mesmo da condição humana do juiz, que 
não o abandona diante do texto legal e dos casos difíceis e nem lo
gra êxito em colocá-lo numa zona de neutralidade quanto aos pro
blemas sociais que sente.

O amor representa o primeiro grau de passagem do indiví
duo mais além de si mesmo, é uma presença na singularidade de 
uma cultura universal. O viver não se reduz jamais aos interesses 
individuais, mas, sim, na maneira como o mundo se expõe ao su
jeito. Levinas, na sua ideia de justiça, lança as bases para uma nova 
compreensão do Ser baseada na responsabilidade para com o Outro 
(ética). Uma nova subjetividade engajada na justiça para com o Ou
tro: “o meu ser e os meus direitos me são dados pelo Outro”.

A verdadeira justiça, para Levinas, está na retidão do face-a
face, isto é, no acolhimento do rosto e no reconhecimento do Outro 
enquanto Outro (único), e, na concretude dessa relação, reconhecer 
todos os outros que estão na mesma situação e que são meus pró
ximos. A justiça estabelece-se a partir do momento em que “o mes
mo é interpelado pelo Outro e se vê obrigado a dar uma resposta 
responsável”.337

335 RICOEUR, Paul. Amor e justiça…, p. 37.
336 Idem. Ibidem.
337 Cf. SOUZA, Ricardo Timm de. Sujeito, Ética e História: Levinas, o Traumatismo 

Infinito e a Crítica da Filosofia Ocidental. Porto Alegre: EdiPUCRS, 1999; 
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Exigir que os juízes, ao ingressar na magistratura, abando
nem suas convicções morais e religiosas, pode ser uma forma de 
garantir a imparcialidade e a neutralidade. Coloco em questão, to
davia, por impraticável, a afirmativa de que os juízes não podem 
invocar as próprias noções pessoais de moralidade, tampouco os 
ideais e virtudes de moralidade em geral; que não podem, da mes
ma forma, invocar visões religiosas ou filosóficas deles próprios ou 
de outras pessoas. Na prática, entretanto, pode acontecer justamen
te o contrário. Decidir sobre questões sociais relevantes fingindo 
uma neutralidade que não pode ser alcançada é uma receita para o 
retrocesso e a alienação do direito. Uma justiça sem o comprome
timento moral e espiritual substancial resulta pobre e intolerante, 
sobretudo cede um generoso espaço para as injustiças sociais que a 
justiça prometeu evitar. Nagel disse que “em toda a imparcialidade 
é mais interessante dar vantagem aos carentes de bens, do que aos 
mais favorecidos”.338

Não é possível ao juiz decidir com neutralidade. No campo 
decisório há sempre mais de que uma opção de valor. O juiz tem 
que tomar posição e deve estar consciente da posição que ocupa. 
Outra coisa é a imparcialidade, que não acompanha a neutralidade. 
Superar os preconceitos é justamente possibilitar que as crenças que 
nos são particularmente simpáticas possam ser provadas falsas.

Se refletirmos sobre a origem e a história dos Juizados Es
peciais Federais, por onde tramita a maioria dos processos sobre 
direitos da Seguridade Social, vamos ver que foram criados tam
bém para inverter a lógica e a racionalidade positivista legalista de 
interpretar a norma sem a preocupação com a busca da efetivação 
dos direitos sociais, correspondendo justamente ao braço do Estado 
comprometido com a socialidade estatal prometida na Constituição. 
Almejou-se exatamente a concepção de microssistema dento do Po
der Judiciário que estivesse vinculado diretamente à efetivação dos 
fins da República de erradicação da pobreza e das desigualdades 
sociais – o desafio mais evidente na contemporaneidade é a inclu
são social – e adredemente conferiu-se aos juízes a possibilidade de 
julgar por equidade.

SOUZA, Ricardo Timm de. Levinas e ancestralidade do mal: por uma crítica da 
violência biopolítica. Porto Alegre: EdiPUCRS, 2012.

338 NAGEL, Thomas. Equality and Partiality. Nova York: Oxford University Press, 
1991.
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E equidade corresponde à compreensão dos textos legais a 
partir de circunstâncias que dizem respeito às pessoas, os sujeitos 
de direito. O justo é o equitativo que corrige generalizações cegas. 
É o resultado de uma hermenêutica que atende cada vez mais às 
consequências prováveis de um modo de compreender o sentido 
e aplicar um texto de lei ou uma situação da vida valorizando o 
homem e o compromisso universal com o desenvolvimento de sua 
personalidade; quanto possível, busca uma conclusão benéfica e 
compatível com os direitos humanos, fundamentais e sociais e as 
ideias contemporâneas de proteção aos hipossuficientes, enfim de 
solidariedade e fraternidade humana.

A decisão por equidade deve ser proferida em função do caso 
e das pessoas envolvidas nele. É curial que tal evolução demande 
uma transformação radical na postura do órgão decisório e em seu 
modo de decidir. Nela, a técnica jurídica já não deve ser tanto uma 
“hermenêutica de textos”, sim uma “hermenêutica de fatos”, é di
zer, uma prática social interpretativa voltada à construção de um 
diagnóstico de fatos sociais singulares e complexos para encontrar 
respostas jurídicas que lhes sejam adequadas na perspectiva dos 
direitos humanos fundamentais. Acomoda-se nesta ampliação, sem 
dúvida, a dimensão afetiva das partes.

É claro que a equidade nas decisões judiciais, em sua rou
pagem social, não autoriza “dizer qualquer coisa sobre qualquer 
coisa”, nem constitui salvo conduto para o solipsismo ou para a 
ressurreição da “filosofia da consciência”, senão que se insere den
tro da compreensão dos textos como um horizonte que valoriza 
os princípios e a tradição, afastando as pré-compreensões ilegíti
mas e seus subjetivismos. Permite, melhor dizendo, ao juiz partici
par da extrinsecação dos direitos sociais e, como disse Canotilho, 
“assumir a cumplicidade de partilhar os valores e interesses dos 
grupos de indivíduos que perante ele reivindicam direitos e posi
ções prestacionais negados ou bloqueados pelos decisores político
-representativos”.339

Aqui, embora possa parecer ao desavisado que se está defen
dendo a introdução aleatória de elementos não cognitivos, como a 
emoção, a paixão, o desejo e a ambição, o que se poderia chamar de 
dimensão psicológica da retórica, no discurso científico, o que po
deria perturbar a racionalidade, não é que isso que defendo.

339 CANOTILHO, J. J. Gomes. O Direito Constitucional como ciência de Direcção..., 
p. 38.
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O que defendo é uma nova concepção dos Direitos Sociais 
e da Justiça Previdenciária, cujas diretrizes estruturantes estejam 
baseadas em ideais distributivos, nas diferenças, nas vulnerabili
dades, na espiritualidade e no amor, que nos investe todos na con
dição de soldados de uma batalha por melhor qualidade de vida 
para todos os excluídos e vulneráveis sob todos os aspectos. Nesse 
novo modelo, o Direito não está mais centrado exclusivamente na 
estatalidade e na coerção weberiana, e a Justiça apenas se legitima 
quando encontra na sensibilidade e na energia positiva do amor a 
melhor solução para o caso concreto.

A práxis da verdadeira Justiça Social Cidadã almejada pela 
Constituição de 1988 precisa estar comprometida com a humani
zação das respostas oferecidas em termos (re)distributivos e com 
os projetos (objetivos) constitucionais de erradicação da pobreza e 
redução das desigualdades.

6.4 - pROCESSO pREVIDEnCIáRIO E SEUS DESAfIOS: 
TEORIAS DE JUSTIÇA, JUSTIÇA SOCIAL E SUpERAÇÃO DO 
UTILITARISMO

Vê-se no papel institucional da Justiça Previdenciária, na sua 
funcionalidade mesma e nos objetivos para os quais foi concebida 
e forjada ao longo do tempo, um sentido muito próximo da Justiça 
distributiva equitativa de P. Ricoeur, discípulo de Aristóteles, defi
nida pela distribuição, o intercâmbio e a repartição, em que a igual
dade almejada supõe que se reconheça o valor dos agentes, que suas 
vidas são tão importantes, significativas e valiosas como a minha.

Outro modelo que pode ser seguido, na mesma linha, é do 
deontologismo moral de J. Rawls, fundado na legitimação política 
do Estado e da sociedade civil para a cooperação positiva, conce
bendo a Justiça como equidade e definindo princípios de justiça 
distributiva.340

340 RAWLS, John. Justiça como equidade: uma reformulação. São Paulo: Martins 
Fontes: 2003; RAWLS, John. Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 
2008..Para Rawls, qualquer pessoa que se imagine na posição original escolheria 
os dois princípios de justiça que ele enunciou: (1) Cada pessoa terá direito igual 
ao mais vasto sistema total de liberdades básicas iguais que seja compatível 
com um sistema semelhante de liberdade para todos; (2) As desigualdades 
sociais e econômicas serão dispostas de forma a serem simultaneamente: 
a) para o maior benefício dos menos favorecidos (…) e b) ligadas a postos e 
posições acessíveis a todos, em condições de igualdade e oportunidade justas.
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Quiçá mesmo se possa recorrer a Amartya Sen, na sua ideia 
de Justiça Social Prática, voltada aos Direitos Humanos (capacida
des básicas) e debruçada sobre as injustiças reais e as formas e pos
sibilidades de atenuá-las ou eliminá-las a partir da igualização nos 
contextos de diversidade real dos seres humanos.341

Ou mesmo a J. Habermas, na sua teoria do agir comunicati
vo, que conecta justiça e democracia,342 ou ainda a O. Höffe e suas 
propostas de moralidade crítica, justiça política, justiça global e 
interculturalidade, imbricadas com o desafio de concretização dos 
Direitos Humanos.343

Todas estas teorias de justiça, de passagem referidas, con
quanto alberguem diferentes critérios de justiça ou modos de che
gar a ela (e aqui não há espaço para discuti-los), parecem concordar 
em um traço fundamental: o caráter substancialista, assumindo um 
certo compromisso com a distribuição equitativa de bens sociais ou 
com as ideias de justiça compensatória que caberia ao Estado intro
duzir na sociedade.344De rigor, as principais teorias de justiça estão 
fundadas na lógica de conferir um tratamento igualitário que me
lhor atenda à necessidade de distribuição de bens e utilidades aos 
cidadãos, como direitos sociais, recursos e posições de responsabi
lidade das instituições econômicas e políticas. Isso repercute, como 

341 SEN, Amartya. A ideia de justiça. Tradução de Denise Bottmam e Ricardo 
Mendes. São Paulo: Companhia das Letras, 2011; SEN, Amartya. Desigualdade 
reexaminada. Rio de Janeiro: Record, 2001. O desafio de Sen é encontrar resposta 
à pergunta: igualdade de que? E afirma ser igualdade de capacidades de básicas, 
ou seja, capacidades que tem uma pessoa para realizar aqueles funcionamentos 
que pensa que têm valor, que proporcionam um ponto de vista que permita 
apreciar as condições sociais e uma visão especial da evolução da igualdade 
e da desigualdade. Capacidades para satisfazer as próprias necessidades 
alimentares, meios para vestir-se e para deslocar-se, para ter habitação e 
proteção, capacidade para participar da vida comunitária.

342 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade I e II. 
Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2012.

343 HÖFFE, Otfried. O que é justiça. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003; HÖFFE, 
Otfried. A democracia no mundo de hoje. Tradução de Tito Lívio Cruz Romão. São 
Paulo: Martins Fontes, 2005.

344 Em contraposição, pode-se destacar, por todos, as ideias dos autores libertários 
NOZICK, Roberto (Anarquia, Estado e Utopia. São Paulo: Martins Fontes, 2011), 
FRIEDMAN, Milton (Capitalismo e Liberdade. Rio de Janeiro: Abril, 1984) e 
HAYEK, Friedrich (O caminho da servidão. 6. ed. - São Paulo: Mises Brasil, 2010), 
refutando o Estado Social distributivo e o igualitarismo. O primeiro, com a 
chamada Teoria da Titularidade, e os outros dois com base em fundamentos 
individualistas descritos no libertarismo instrumental de matriz econômica.
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desdobramento das situações conflitivas decorrentes, na importân
cia que se deve conferir à função jurisdicional e à hermenêutica.

O conceito filosófico de justiça social tem como pressupos
to fundamental uma revolução moral, ou seja, a superposição da ci-
vilização moral à civilização material que a modernidade consagrou 
a partir da concentração excessiva de riqueza. Justiça social nada 
mais representa do que a justa distribuição dos bens materiais que 
não passe pela anulação total do indivíduo, realidade humana es
sencial, em benefício da comunidade, abstração duvidosa, nem por 
uma uniformidade que insiste em ignorar a diversidade matizado
ra da vida real.

Do ponto de vista político, a justiça social é o complemento 
necessário do Estado do Bem-Estar Social. Embora criado pelo le
gislador o Welfare State é mantido hoje pelo Judiciário. O Legislativo 
em crise (de representação) transferiu suas atribuições ao Executivo 
transformando assim o Estado Social em Estado Administrativo, 
burocratizado ao extremo, distante e inacessível. Flutuando entre 
a tutela paternalista e a opressão autoritária sobre os cidadãos, su
prime suas capacidades de organização e luta, frustrando o ideal 
de bem-estar geral em que se fundou. Remanesceu ao Judiciário 
desempenhar o papel de garante dos direitos sociais elevando-se 
ao nível dos outros poderes, como disse Cappelletti, tornando-se, 
enfim, “o terceiro gigante, capaz de controlar o legislador mastodonte 
e o leviatanesco administrador”,345 em um sistema de permanente 
equilíbrio de forças, de contrapesos e controles recíprocos (checks 
and balances).

Em ambos os sentidos materiais da justiça social, tratando 
de matéria de cunho social (sua essência) ou como teleologia di
rigida à correção de dificuldades e contingências sociais: conflitos 
da exploração do trabalho, problemas de saúde, velhice, a fome e 
a pauperização, acesso à educação, ao trabalho, à segurança e aos 
bens culturais, resulta incontornável trazer à baila, como já o fiz, 
o Estado de Bem-Estar Social, seus fundamentos e possibilidades, 
mas, sobretudo, as suas duas regras de ouro: a solidariedade e a 
cooperação, muitas vezes sinonimizadas com a própria ideia de 
justiça social. O fundamental, quando se trata do Estado Social, é 
que destas regras de ouro não se espere a comutatividade nem a 
simetria. Fica-se, no alcance deste breve ensaio, com a expressão de 

345 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores?..., p. 47.
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Höffe acerca da solidariedade: “a sua ideia fundamental é estendida 
na direção do amor à humanidade, onde aos mais fortes cabe o dever 
de defender os mais fracos, embora aqueles, por serem nitidamente 
e por longo prazo superiores, quase nunca experimentam uma con
trapartida” (grifei).346

As instituições judiciárias que atuam na solução dos conflitos 
sobre a Seguridade Social, notadamente a Justiça Previdenciária, 
que encarna, no Brasil, o compromisso mais sério com a cidadania 
social, a partir mesmo de sua diferença funcional, têm hoje a tarefa 
árdua de estreitar as relações entre “direito e sociedade”. Mas como 
fazer isso com juízes apegados à ortodoxia do superado consenso 
positivista, que apregoa possuir respostas para todas as situações 
da complexidade cotidiana?347

Dworkin afirmou que: “O formalismo do positivismo jurídi
co força os tribunais a substituir uma justiça substantiva mais den
sa, que solaparia políticas sociais conservadoras, por uma concep
ção fraca de justiça processual, que a promoveria”.348

O abuso das ideologias coletivistas, utilitaristas e consequen
cialistas, assimiladas pelo ideário neoliberal, não escondendo as 
tendenciosas defesas de retirada do Estado Social, para assumir 
o seu lugar – oferecendo, em substituição, a quem puder pagar os 
seus serviços remunerados – representa verdadeira ignomínia ao 
invés de justiça e não está em consonância nem com o direito, nem 
com a liberdade, nem com a igualdade, os três sentidos da justiça 
kantiana.

Sir Karl Popper, no seu “A sociedade aberta e seus inimigos”, 
se dedica ao estudo do “coletivismo radical” de Platão e seu ódio 
mortal ao “individualismo”, dizendo que, em razão desta aversão, 
Platão nem mesmo se interessa por aqueles problemas que os ho
mens costumam chamar de problemas de justiça, isto é, a avaliação 
imparcial das reclamações dos indivíduos em pleito. Nem se inte

346 HÖFFE, Otfried. O que é justiça?..., p. 155-156.
347 Para Savaris, “faz-se necessário superar o método jurídico que percebe o 

Direito apenas como forma, decorrente que é de um pensamento jurídico 
de índole simplesmente cognitivo-analítico e lógico-dedutivo, que ignora, 
por isso, a realidade da vida” (SAVARIS, José Antonio. Uma teoria da decisão 
judicial da Previdência Social: contributo para a superação da prática utilitarista. 
Florianópolis: Conceito, 2011. p. 275).

348 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. São 
Paulo: Martins Fontes, 2011. p. XIII.
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ressava em ajustar às do estado as do indivíduo, pois o indivíduo é 
inteiramente inferior. ‘Legislo tendo em vista o que é melhor para 
todo o estado’, dizia Platão, [...] ‘pois coloco justamente os interesses 
do indivíduo num nível inferior de valor’. A ele (Platão) só importa 
o coletivo como um todo e a justiça nada mais é do que a saúde, 
unidade e estabilidade desse todo.349

Para Sir K. Popper, “em vez de maior felicidade para o maior 
número, dever-se-ia mais modestamente reclamar o menor qui
nhão de sofrimento evitável para todos; e, mais, que o sofrimen
to inevitável – tal como a fome em épocas de inevitável carência 
de alimentos – seja distribuído tão igualmente quanto possível”. E 
prossegue: “Será mais claro, no campo da ética, formularmos nos
sas exigências em forma negativa, isto é, reclamando a eliminação 
de sofrimento, em vez da promoção de felicidade”.350

Dworkin afirmou que “o utilitarismo econômico é injusto nas 
suas consequências, porque perpetua a pobreza como instrumen
to para a eficiência, e deficiente na sua teoria da natureza huma
na, porque concebe os indivíduos como átomos auto interessados 
da sociedade, em vez de seres inerentemente sociais, cujo sentido 
de comunidade é uma parte essencial do seu próprio sentido de 
identidade”.351

Com efeito, a justiça não é apenas um contrato de utilidade como 
quis Epicuro, nem reflete a ideia de otimização do bem-estar coleti
vo, como sustentaram Bentham e Mill, admitindo que pode ser justo 
sacrificar o direito de alguns, ainda que indefesos, para a felicidade 
de quase todos, se isso é justamente o que justiça deveria proibir.352

Infirmando as correntes utilitaristas (sobretudo o utilitaris
mo de bem-estar), Rawls afirma que cada indivíduo é dono de uma 
inviolabilidade fundada na justiça, que nem o bem comum da so

349 POPPER, Sir Karl R. A Sociedade aberta e seus inimigos. Tradução de Milton 
Amado. Belo Horizonte: Itatiaia, São Paulo: Editora da USP, 1974. p. 121.

350 Idem. Ibidem, p. 311.
351 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. São 

Paulo: Martins Fontes, 2011. p. XIII.
352 Para a filosofia utilitarista de Bentham e Mill, o único critério capaz de fundar 

uma ética objetivista e, portanto, distinguir o bem do mal sem recorrer a 
conceitos vagos como “natureza” e outros, é o de partir da consideração de 
estados essencialmente individuais, como o prazer e a dor, e de resolver 
o problema tradicional do bem comum na soma dos bens individuais ou, 
segundo a fórmula benthamiana, na “felicidade do maior número”.
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ciedade pode ab-rogar. Portanto, numa sociedade justa, os direitos 
garantidos pela justiça não são objeto de negociação política, tam
pouco são computados no cálculo dos interesses sociais.353

Otfried Höffe, no seu “Democracia do mundo de hoje”, afirma 
que, em primeiro lugar, até os nossos dias, a justificativa do princí
pio utilitarista permanece irresoluta; em segundo, as comparações 
de benefícios intrapessoais, e sobretudo interpessoais, necessárias 
ao cálculo do bem-estar coletivo, com frequência revelam-se prati
camente impossíveis. Uma terceira dificuldade mostra-se decisiva 
para a legitimação política: o déficit de justiça.354 “Este déficit existe 
até mesmo em dois níveis distintos, tanto como déficit de justiça co
mum, normatizadora do Direito e Estado, bem como da justiça mais 
fundamental, legitimadora de Direito e Estado”.355

Caillé, no seu movimento antiutilitarista, acusa o utilitarismo 
de reduzir o ser humano e não reconhecer as suas complexidades 
e mesmo a pluralidade das formas de vida. Opõe a democracia ao 
tecnicismo, a razão contra o racionalismo e o espírito científico ao 
cientificismo. Para ele, a ideologia utilitarista impregnou o homem 
moderno de tal modo que “aquilo que não puder ser traduzido em 
termos de utilidade e eficácia instrumental é, em grande medida, 
incompreensível e inaceitável”.356

6.5 - pROCESSO pREVIDEnCIáRIO E AS IDIOSSInCRASIAS 
DA TEMpORALIDADE MASSIfICADA: A bUSCA DO 
EqUILíbRIO kAIROLóGICO COMO IDEAL DE JUSTIÇA

Rios de tinta foram gastos para escrever sobre a necessidade 
de redimensionamento do tempo do processo, e o direito subjetivo 
à conclusão do processo em prazo razoável, direito fundamental 
garantido pela Constituição.

Sobre o tempo e o direito, vale uma breve e superficial incur
são histórico-evolutiva do pensamento científico-filosófico.

A questão do tempo está na encruzilhada da existência e 
do conhecimento humano. Sobre esta matéria, têm se debruçado 

353 RAWLS, John. Uma teoria da justiça..., p. 4.
354 HÖFFE, Otfried. A democracia no mundo de hoje..., p. 42-43.
355 Idem. Ibidem, p. 43.
356 CAILLÉ, A. Critique de la raison utilitaire: manifeste du MAUSS. Paris: La 

Découvert, 1989, p. 4-5.
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principalmente os físicos. Stephen Hawking e Prigogine (Nobel de 
Química em 1977) apresentaram teses novas sobre o nascimento do 
tempo. O tempo começa com o universo, com a criação do mundo, 
com o big bang? Os cristãos vinculam o tempo, enquanto cronologia, 
a algum evento importante: AC e DC. Aristóteles e depois Einstein 
afirmaram que o tempo é eterno. Prigogine sustentou que o tempo 
não nasceu com o universo: o tempo precede à existência e pode 
fazer com que surjam outros universos.357

Mas o que é o tempo? Que é isso que eu sei sem que ninguém 
me tenha perguntado, mas que, seu eu quiser explicar a quem me 
perguntar, eu não sei? (Se nemo a me quaerat scio; si quaerent explicare 
velim, nescio), perguntaram Husserl e Santo Agostinho (Confissões). 
As respostas são variadas.

Na concepção aristotélica, tempo é movimento numérico, por 
isso, há tantos tempos quanto são os movimentos. Aquilo que está 
no Tempo, que se presenta (vem ao presente), é o respectivo “agora”. 
Enquanto sucessão de “agoras”, cada um mal e mal designado já flui 
para o “há-pouco” e já é perseguido pelo “logo-a-seguir”.358

Em Santo Agostinho, em oposição à visão aristotélica cos
mológica (tempo do mundo), tem-se o “tempo da alma”. Paul Stra
thern sintetiza o pensamento agostiniano acerca do tempo com 
três citações:

Dir-me-á minha alma a verdade quando digo que posso medir 
o tempo? Eu certamente o meço, mas não sei precisamente o que 
meço. Posso medir os movimentos dos corpos no tempo – significa 
isso que meço o próprio tempo? Poderia eu medir o movimento 
de um corpo – medir quanto durou o movimento e quanto tempo 
o corpo levou para percorrer a distância entre dois pontos – a 
menos que medisse o tempo do movimento? Se assim é, como 
meço o tempo? Medimos períodos mais longos por meio de outros 
mais curtos, assim como medimos metros usando centímetros? 
Medimos assim a duração de uma sílaba longa – por comparação 
com outra breve, descobrindo que aquele tem duas vezes a duração 
desta. Usamos o mesmo método quando medimos a extensão de 
um poema pelo comprimento dos versos [...]. Mesmo assim, esse 
não é um modo preciso de medir o tempo, porque pode acontecer 

357 PRIGOGINE, Ilya. O fim das certezas. Tradução de Roberto Leal Ferreira, São 
Paulo: UNESP, 1996.

358 PUENTE, Fernando Rey. Os sentidos do tempo em Aristóteles. São Paulo: Loyola/
Fapesp, 2001.
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que um verso curto falado lentamente tome mais tempo do que 
outro longo pronunciado de forma rápida [...]. Parece-me, então, que 
o tempo é simplesmente uma extensão, embora não tenha ideia de 
extensão do quê. Começo a ponderar se não seria uma extensão da 
própria mente. Confissões, Livro XI, cap.26. O que estou medindo 
quando digo que um período de tempo é maior que outro ou, mais 
precisamente, que tem duas vezes a sua extensão? Sei que estou 
medindo o tempo. Mas não estou medindo o futuro, porque o 
futuro não existe ainda; nem o presente, porque ele não pode ser 
estendido; nem o passado, porque ele já não existe. Estarei medindo 
o tempo que passa, mas que ainda não passou? Confissões, Livro 
XI, cap.26. Pode-se dizer, assim, que meço o tempo em minha 
própria mente. Não devo permitir à minha mente insistir que o 
tempo é algo objetivo. Não devo permitir que meus preconceitos 
e noções preconcebidas derrotem essa ideia. Definitivamente, 
meço o tempo em minha mente. Tudo aquilo que acontece deixa 
uma impressão em minha mente e essa impressão permanece por 
muito tempo após aquilo ter deixado de existir. É a impressão que 
eu meço, porque ela ainda está presente, e não a coisa em si, que 
causa a impressão e depois desaparece no passado. Quando meço 
o tempo, é a impressão que eu meço. O tempo é isso – do contrário, 
não tenho como medi-lo. Confissões, Livro XI, cap.27.359

Segundo Ricoeur, Santo Agostinho fracassa no seu intento 
de derivar unicamente da distensão do espírito o princípio mesmo 
da extensão e da medida do tempo, abandonando a outra extremi
dade do problema do tempo: a natureza, o universo, o mundo, que 
conformaram a definição aristotélica. Para o filósofo francês, “uma 
teoria psicológica e uma teoria cosmológica do tempo se ocultam 
reciprocamente, na medida em que elas implicam uma a outra”.360

Kant sustentou a noção de tempo subjetiva, considerando o 
tempo, assim como o espaço, como forma apriorística de percep
ção sensorial. Para Kant, não existia tempo das coisas existentes 
independentemente do homem, porquanto a concepção de tempo 
caracterizava-se pelas formas de nossa contemplação sensorial e 
era algo a priori.361

359 STRATHERN, Paul. Santo Agostinho (354-430) em 90 minutos. Tradução de 
Maria Helena Geordane. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. p. 57-58.

360 RICOEUR, Paul. Amor e justiça…, p. 20 -22,
361 ASKIN. I. F. O problema do tempo: sua interpretação filosófica. Tradução Joel 

Silveira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1969. p. 22.
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Para Newton, contrapondo-se ao subjetivismo kantiano, o 
tempo existia antes e fora do homem, independente dele, consti
tuindo propriedade do mundo objetivo. Tempo e o espaço eram 
absolutos, é dizer, existiam com independência, sem relação com 
o exterior e independentemente do homem. O materialismo newto
niano admitia a possibilidade de que o espaço e o tempo pudessem 
existir, de forma geral, livres de toda a matéria que os enchia, en
quanto entidades metafísicas.362

A dimensão temporal no direito, a partir do paradigma da 
física newtoniana consagrada pela racionalidade kantiana e pelo 
positivismo normativo de Kelsen (um neokantiano), vinculando 
tempo e validade, contaminou a modernidade com uma noção de 
tempo absoluto e universal, imóvel e independente do seu objeto e 
de seu observador, dimensionado igual e linearmente para todos e 
em todos os lugares.

O relativismo de Einstein trouxe novas luzes a essa questão 
seminal para o conhecimento científico, para a nossa existência e, 
por conseguinte, para as teorias do direito e da justiça. A ideia cen
tral da obra de Einstein foi aceder a uma descrição geométrica da 
física. Ao contrário, os atos intelectuais estão associados ao pensa
mento, e este não se pode separar da distinção entre um antes e um 
depois, é dizer, da “flecha do tempo”.

Heidegger rompe o caráter entitativo do Tempo. O Tempo 
relaciona-se com o Ser. O Ser é tempo, ou melhor, Dá-se Ser e Dá-se 
tempo. Se o Tempo não é nada, senão que uma “sucessão de ago
ras”, o que importa é a “temporalidade”. O Ser considerado como 
presença é determinado pelo Tempo. “Cada ser tem o seu Tempo”. 
Embora refletidos em suas próprias características, há entre Ser e 
Tempo uma relação objetiva ou uma vinculação entre seus objetos: 
o Tempo é, pois, determinado a partir de um Ser (Dasein).363

A temporalidade não “é”, em absoluto, um “ente”, mas se tem
poraliza. É a própria vida do Dasein, na sua constituição dos êxta
ses. Em Heidegger, a temporalidade é essencialmente estática e se 
temporaliza originariamente desde o futuro. O tempo originário 
é finito, porque o futuro é o “a-vir” da morte, ou seja, “a absoluta 
impossibilidade do Dasein”, portanto, o “nada”. A temporalidade 

362 ASKIN. I. F. O problema do tempo..., p. 3.
363 HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo: parte 1. 15. ed., Tradução de Márcia Sá 

Cavalcante Schuback. Petrópolis/RJ: Vozes, 2005.
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acaba na morte de cada Dasein, porém isso não impede que “o tem
po siga a sua marcha”. Conquanto o Dasein não exista mais, pode 
ainda existir no futuro uma quantidade ilimitada de coisas que ad
virão dele, mas esse tempo pós-morte do Dasein não é mais o ori
ginário, mas o vulgar, um tempo “derivado” daquele, que pode ser 
infinito, apenas a negação da finitude do originário.364

Para Bergson, o tempo real é sucessão (vivências anteriores: 
passado, presente e futuro), continuidade (acontecem uns após os 
outros), mudança (transformação ininterrupta), memória (marca do 
passado no presente) e criação (élan vital). Não se trata de um mero 
vazio espacial homogêneo em que os acontecimentos se sucedem, 
mas a consideração dos próprios acontecimentos, sejam eles psí
quicos ou físicos. Assim, o tempo objetivado e real bergsoniano é 
percebido subjetivamente, de forma que cada ser existente, graças a 
sua memória, apreende-se enquanto sujeito temporal, percebe a du
ração interior e, conscientemente, atribui temporalidade aos acon
tecimentos externos e conta o tempo das coisas. A temporalidade 
assume, desta forma, um caráter de subjetividade, sendo assim per
cebida pelos sentidos de cada indivíduo de uma forma diferente. 
Em outras palavras, cada ser tem seu próprio relógio do tempo, que 
atende aos seus processos mentais, a sua história e às suas circuns
tâncias e contingências. A percepção do tempo é um processo cog
nitivo e está, portanto, sujeita a ilusões cognitivas.365366

Há um componente da experiência psicológica do tempo que 
interessa muito profundamente à nossa observação sobre a dinâ
mica da Justiça. Frequentemente, os acontecimentos externos e in
ternos parecem ocorrer de maneira mais ou menos veloz. Em Ber
gson, a sensação de maior ou menor duração dos eventos físicos ou 

364 HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo: parte 1. 15. ed., Tradução de Márcia Sá 
Cavalcante Schuback. Petrópolis/RJ: Vozes, 2005.

365 BERGSON, Henri. Durée et simultanéité. Paris: PUF, 1992; BERGSON, Henri. 
Ensaio sobre os dados imediatos da consciência. Tradução de João da Silva Gama. 
Lisboa: Edições 70, 1998.

366 Consultar sobre o tema ZIMBARDO, Philip; BOYD, John. O Paradoxo do Tempo. 
São Paulo: Fontanar, 2009. O paradoxo do tempo expressa uma forma de 
dualismo cartesiano. Segundo Prigogine, foi identificado a partir dos trabalhos 
de Ludwig Boltzmann, na segunda metade do século XIX. Sua tentativa 
pôs em evidência a contradição entre as leis da física newtoniana, baseadas 
na equivalência entre passado e futuro, e toda a tentativa de formulação 
evolucionista que afirme uma distinção essencial entre passado e futuro 
(PRIGOGINE, Ilya. O fim das certezas..., p.10).



244

PAULO AFONSO BRUM VAZ

psíquicos depende da nossa inserção pragmática no mundo, a qual 
rege a relação entre os eventos internos e os externos. O ritmo dos 
processos psicológicos é variável em função de nossa relação com 
os fenômenos externos. A nossa percepção, ao considerar a duração 
como mais ou menos rápida ou demorada, depende da relação que 
mantemos com o fenômeno em razão dos nossos interesses da vida 
prática. Por exemplo, se estamos atentos a todos os detalhes de um 
acontecimento, este parece ser mais demorado. Na medida em que 
desviamos nossa atenção e pensamos em outra coisa, ele nos parece 
correr rapidamente.367

Na sua obra “O tempo não reconciliado”, Peter Pál Pelbart 
encaminha uma profunda análise sobre as aventuras do tempo na 
obra de um dos mais inventivos pensadores da atualidade, o francês 
Gilles Deleuze. Este filósofo contemporâneo encara o tempo seguin
do a linha bergsoniana, com adaptações de profunda criatividade 
genial. Deleuze observa o tempo como “diferença” e “multiplicida
de”. A duração é definida como “o que difere de si” e o paradoxo do 
tempo é concebido não como sucessão, mas como “coexistência”.368

A visão do senso comum do tempo supõe uma temporali
dade linear e segmentar, de um sujeito num presente rememorar 
coisas de um passado e prever algo de um futuro. A temporalidade 
linear está dividida em passado, presente e futuro, e os três termos 
são segmentares e descontínuos; o que é passado é diverso do que 
é presente, que é diverso do que é futuro. Essa imagem do tempo 
parte de uma estaticidade entre os três momentos, como se fossem 
três patamares distintos. Também supõe o modelo de uma conti
nuidade linear, ao conceber a sucessão de eventos como decorrência 
temporal, em que segue sob a forma de uma flecha irreversível. É 
o tempo cronológico, contado exteriormente e que marca corpos, 
rotinas e hábitos das pessoas. Cronometra-se o período de sono, a 
jornada de trabalho, o período das refeições, a duração da aula, as 
férias, o round de uma luta, demarcandose exteriormente a vida 
dos sujeitos e coletivos. É o tempo marcado nos relógios, nos des
pertadores. Deleuze rompe com esta concepção do senso comum 
ao compreender o tempo não por sua linearidade e sim por “saltos, 
acelerações, rupturas e diminuições de velocidades”. Abandona a 

367 BERGSON, Henri. Ensaio sobre os dados imediatos da consciência. Tradução de João 
da Silva Gama. Lisboa: Edições 70, 1998.

368 PELBART, Peter Pál. O tempo não-reconciliado: imagens de tempo em Deleuze. 
São Paulo: Perspectiva, 2010.
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ideia de uma linha de tempo, substituindo-a por um emaranhado 
de tempo, ao invés de fluxo, tem-se uma massa; em lugar de rio, 
um labirinto; não mais um círculo, mas um turbilhão em espiral; 
não uma ordem do tempo, mas variação infinita, nem mesmo uma 
forma de tempo, mas um tempo informal, plástico.369

Percebe-se empiricamente tal propagação caótica nos relatos 
de atores sociais impelidos a contar-nos seu passado. Seus discur
sos rompem a suposta linearidade do tempo, transitando entre di
ferentes planos temporais, em movimentos descontínuos, em que 
a sucessão do tempo cronológico perde a determinância e aborda 
atos do presente para enunciar aspectos do passado, ou vice-versa. 
Esse movimento difuso, antilinear, rizomático, se dá devido à exis
tência de outra modalidade de temporalidade, chamada por Berg
son de duração, que faz com que o tempo fuja da linearidade e da 
circularidade e avance por outras trajetórias.370

Para Deleuze, na releitura bergsoniana, a duração se aproxi
ma do tempo subjetivo, ao invés do “tempo objetivo” (Cronos). É o 
tempo das vivências, das intensidades, dos devires, é o tempo que 
não está sob a égide de Cronos e sim de Aion. No Aion, apenas o pas
sado e o futuro insistem ou subsistem no tempo. Não existe presen
te, apenas o passado e o futuro subdividindo o instante ao infinito, 
ou melhor, o instante pervertendo o presente em futuro e passado 
insistentes, “impiedosa linha reta do Aion”. Em lugar de um presen
te que absorve o passado e o futuro, um futuro e um passado que 
dividem a cada instante o presente, que o subdividem ao infinito em 
passado e futuro, nos dois sentidos ao mesmo tempo. Ou antes, é o 
instante sem espessura e sem extensão que subdivide cada presente 
em passado e futuro, em lugar de presentes vastos e espessos que 
compreendem, uns em relação aos outros, o futuro e o passado.371

Visto o tempo sob a lupa da matriz pragmático-sistêmica, te
mos o pensamento de Niklas Luhmann também refutando a defini
ção de tempo enquanto duração cronológica e concebendo o “tempo 
como fenômeno social”. A medição do tempo somente ganha im
portância quando utilizada pelos grupos sociais e é associada às 
práticas sociais. Por isso, é correto afirmar que cada grupo social 
tem sua temporalidade.

369 PELBART, Peter Pál. O tempo não-reconciliado.
370 Idem. Ibidem, p. 36-41.
371 Idem. Ibidem, p. 69-72.
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A teoria dos sistemas sociais é uma teoria originariamente 
ligada aos processos de tomada de decisões (Talcott Parsons, The 
Social System, 1951), e estes estão vinculados à noção de Tempo. Os 
sistemas organizacionais são sistemas sociais constituídos por de
cisões e que interrelacionam decisões mutuamente entre si. Luh
mann conceitua decisão a partir da diferença decisão-ação: a diferença 
das ações, que podem ser consideradas. As decisões são o resultado da 
tematização da contingência, portanto, mais sensíveis ao contexto 
do que as ações e menos estáveis, é dizer, mais afetáveis pelo correr 
do Tempo.372

Decidir é fazer, é participar do processo de produção do fu
turo e, por isso, decidir é produzir Tempo. Decidir na teoria dos 
sistemas também é produzir uma diferença. A decisão é, portan
to, fundamental para o entendimento de qualquer relacionamento 
mais direto com o problema do Tempo e, nesta linha de raciocínio, 
a Constituição pode ser um critério jurídico fundamental para o 
controle do Tempo.373

A língua/fala é uma relação temporal que só pode ser en
tendida desde a relação entre diacronia/sincronia, que é uma outra 
relação entre o presente e a história. Isso quer dizer que a produção 
de sentido é uma produção temporal. A noção de tempo e espaço 
baseada na semiologia sausurreana e no normativismo kelseniano 
não tem mais validade. Não é mais possível que a teoria do direito 
possa se desenvolver dentro dos padrões normativistas. Ganha es
paço a perspectiva do tempo das teorias sistêmicas.374

A matriz sistêmica constrói a sua teoria do tempo dentro da 
complexidade e do caos. O tempo passa a ser uma redução/cons
trução de complexidade. Para Luhmann, o tempo é a interpretação 
da realidade em relação à diferença entre o passado e o futuro, o 
antes e o depois. Situado na perspectiva do observador, representa 
uma operação que se realiza de modo concreto, ou seja, só emerge 
no momento em que se realiza uma distinção feita por um obser

372 LUHMANN, N. Organización y decisión. Tradução de Darío Rodríguez Mansilla. 
México: Herder, 2010.

373 ROCHA, Leonel Severo; DUARTE, Francisco Carlos. O direito e o tempo social. 
In: ROCHA, Leonel Severo; DUARTE, Francisco Carlos (Coords.). A construção 
sociojurídica do tempo: teoria do direito e do processo. Curitiba: Juruá, 2012. p. 21.

374 ROCHA, Leonel Severo. Tempo e constituição. In: Revista Direitos Culturais, vol. 
1, n. 1. p. 177-199, dez. 2006. p. 180.
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vador.375 A distinção adota a lógica das formas de Spencer-Brown 
e seus três valores que constituem uma operação de reprodução: a 
indicação (ou espaço marcado), o espaço não marcado e a operação 
de separação do espaço marcado do não marcado.376

O Direito é um mecanismo de controle do tempo e tem sua 
existência vinculada ao tempo. O sentido do direito, em Luhmann, 
possui três dimensões: material, social e temporal. As expectativas 
temporalmente estáveis são as normativas, que constituem verda
deiras regras. São expectativas de conduta estabilizadas contrafa
ticamente as que se mantêm para o futuro mesmo diante da ocor
rência do fato desestabilizador (conduta desviada). A expectativa 
violada é mantida (não é abandonada) e a conduta desviada (dis
crepância) é atribuída ao autor enquanto algo irrelevante para sua 
vigência. Assim, a dimensão temporal da função do direito atende à 
seguinte sequência: expressar expectativas de comportamento, co
municar tais expectativas e fazer com que elas sejam reconhecidas.

Em François Ost vamos encontrar a pesquisa mais rica e ori
ginal sobre o tempo do/no direito. Ost procura desvendar a relação 
dialética entre o tempo, como instituição social, e o direito. Em “O 
tempo do direito”, o filósofo belga dedica-se ao exame das formas 
de ameaças da destemporalização, a saber: (1) a recusa do enten
dimento do tempo como mudança, evolução, finitude, por conse
guinte, mortalidade; (2) o abandono do curso do tempo físico, cujo 
movimento irreversível conduz todas as coisas à destruição; (3) o 
pensamento determinista que gera a representação de um tempo 
homogêneo, contínuo, sem ruptura; e (4) a gestão da policronia, 
quer dizer, a falta de mecanismos de embreagem das diversas velo
cidades da sociedade, que levam à diacronia, à desintegração social 
e à incapacidade de articular passado e futuro, pela ausência de me
canismos de solidariedade temporal.377

Ligar e desligar o tempo: este é o cerne do pensamento de 
François Ost, que reflete sobre o contributo do direito e da justiça 

375 “Cada observador possui uma relação de tempo diferente, dependendo 
do tipo de operação com a qual está constituído: organismo, consciência, 
comunicação”. (LUHMANN, N. Introdução à Teoria dos Sistemas. Tradução de 
Ana C. Arantes Nasser. Petrópolis: Vozes, 2009. p. 206).

376 LUHMANN, N. Complejidad y modernidad: de la unidad a la diferencia. Edición 
y traducción de Josetxo Berain y José María García Blanco. Madrid: Trotta, 
1998. p. 97. LUHMANN, N. Introdução à Teoria dos Sistemas..., p. 205-227.

377 OST, François. O tempo do direito. Lisboa: Piaget, 1999.
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para o compasso justo que transforma os cidadãos em seres livres 
e as cidades em locais de harmonia, mediante o estudo de quatro 
pontos cruciais: memória, perdão, promessa e requestionamento. O 
juiz desliga o passado quando se liberta de uma linhagem de pre
cedentes ultrapassados proporcionando condições para uma virada 
jurisprudencial. Guardião das promessas do porvir, liga o futuro 
cumprindo as promessas normativas consagradas na Constituição 
(uma promessa que a nação faz a si mesma).

Calha trazer a lume a percuciente análise de François Ost 
acerca da temporalidade típica da sociedade de risco, produtora de 
uma permanente situação de incerteza e efemeridade reflexiva. A 
sociedade de risco reforça a necessidade de transformações a partir 
da epistemologia da incerteza e da política da indeterminação para 
atender às novas contingências das sociedades do tempo real, desti
nadas à volatilidade do tempo e à variabilidade das modas, em um 
mundo em constante mutação (futuro contingente), onde as marcas 
de certeza esmaecem e a ação será tanto mais eficaz quanto mais 
contextualizada e revisável for.378

A atualidade generaliza o tempo real ultracurto, o tempo efê
mero da moda e a urgência na qual a ação é chamada a produzir-se. 
A oscilação do tempo na urgência do presente cria uma pressão me
diática para cumprimento de determinados atos, produz uma tempo
ralidade de alguma forma interminável, incessante e recomeçada de 
onde parecem ausentes as noções de adquirido e de revogabilidade.

Para François Ost, o direito pós-moderno está em constante 
movimento e trânsito, de forma que a urgência, a temporalidade do 
excepcional, tende a impor-se como tempo normal. Produzindo um 
curto-circuito das formas, dos prazos e dos processos, a urgência, 
apoiada no estado de necessidade, transforma-se em “exceção ge
neralizada”. De fato, a característica fundamental da urgência é a 
prevalência do fato sobre o direito (incapaz de manter-se atualizado 
e acompanhar a velocidade fenomênica): ela garante o retorno do 
real sobre o formalismo dos textos, ela marca o triunfo do fato e 
instala-se no centro das relações mantidas pelo direito com a reali
dade social.379

Com certeza, o contributo mais relevante da obra de François 
Ost “O tempo do direito” não reside nas suas apreensões sobre a 

378 OST, François. O tempo do direito...
379 Idem. Ibidem.
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temporalidade pós-moderna. Antes, no ceticismo quanto aos riscos 
do imediatismo, é dizer, seu alerta dirige-se para uma reflexão me
nos apaixonada e mais racional acerca da necessidade de libertar 
o direito das amarras do imediatismo, do urgente e do efêmero, e 
resgatar a temporalidade da historicidade social.

Manuel Castells, no seu “A sociedade em rede”, fala da cultura 
da virtualidade real (tempo virtual), que contribui para a transfor
mação do tempo em nossa sociedade de duas formas diferentes: 
simultaneidade e intemporalidade, propondo a ideia de que o tempo in-
tertemporal ocorre quando as características de um dado contexto, 
ou seja, o paradigma informacional e a sociedade em rede causam 
confusão sistêmica na ordem sequencial dos fenômenos sucedidos 
no contexto.380

Virilio mostrou que a velocidade é o capital das sociedades 
modernas. A realidade não é mais definida temporal e espacialmen
te, mas virtualmente. É possível estar em todo lugar e não estar em 
parte alguma. Tomar essa nova perspectiva espaço-temporal como 
forma de potencializar a democracia é deveras arriscado. Ao invés 
disso, pode-se considerar que ela gera uma dissimulação das possi
bilidades políticas, na medida em que se inflaciona o senso comum 
e se aniquila o pacto ancestral que o homem tinha com a imobili
dade, com a escuridão, com a exaustiva busca de significados para 
a existência. Pacto esse que sempre foi condição para a constituição 
do cidadão participativo. O ato de pensar, enquanto característica 
humana, precisa de certa temporalidade para que se realize.381

Os gregos usavam duas palavras para referir tempo: chronos 
e kairós. Chronos denotava o tempo quantitativo associado à medida 
do movimento, contado em minutos, horas, dias, meses, anos. Uma 
dimensão em que o presente é um instante sem duração que avan
ça continuamente, devorando o futuro e deglutindo o passado. É o 
tempo que usamos na programação do dia a dia. Já o kairós tinha 
o significado mais sutil de “momento certo” ou “oportuno” e diz 
respeito a um tempo qualitativo, um momento de ação ou propício 
para agir de maneira a alterar o destino e perturbar a continuidade 
cronológica. François Ost mostrou que dar lugar ao kairós, o instante 

380 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. v. 1. Tradução de Roneide Majer. 8. ed., 
São Paulo: Paz e Terra, 2005.

381 VIRILIO, Paul. O espaço crítico. Tradução de Paulo Roberto Pires. Rio de Janeiro: 
Editora 34, 1993.
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criador, no seio do tempo social, é reconhecer que o tempo de uma 
sociedade aberta não é regular e uniforme. “É admitir que ele seja 
percorrido de hesitações, atravessado de incertezas, empurrado por 
acontecimentos imprevistos, e isso nomeadamente porque reconhe
ce o conflito que não procura ocultar”.382

Marramao, remontando ao kairós dos gregos, fala do “tempo 
devido”, da oportunidade, e defende a relatividade do tempo, afir
mando que não se pode fazer uma interpretação do tempo como 
entidade absoluta, sob pena de esquecer que o tempo só existe en
quanto percebido no presente. É de Marramao a ideia de “futuro 
passado”, radicada na constatação de que só o “agora” existe, como 
passagem aberta tanto para o passado quanto para o futuro. Nossa 
forma específica de percepção, entretanto, é marcada pela capacida
de de avaliar o passado e, com base nele, elaborar previsão sobre o 
que provavelmente acontecerá no futuro.383

Essa sistemática faz com que se antecipe o futuro para o pre
sente e se tenha dele uma percepção (ainda que fugaz) antes mesmo 
da sua chegada. Uma vez realizada a previsão do que é razoável es
perar do futuro, passa-se a viver no agora que percorre um “futuro 
passado”, ou seja, um futuro que demora, pois apesar de nunca ter 
existido, a expectativa que se teve dele está cada dia mais distante 
no passado. Este é o motivo pelo qual a cultura ocidental vive em 
uma hipertrofia da expectativa, como se o momento mais impor
tante fosse o próximo.384

Esta hipertrofia da expectativa é o que Marramao nominou 
síndrome da pressa, patologia decorrente da confusão usual que se 
faz entre pressa e velocidade. A pressa se confunde com a preci
pitação (sendo uma forma de aceleração insensata e imprudente) 
e, exatamente como a lentidão, se apresenta como uma forma de 
intempestividade. O desafio da correta percepção do fenômeno do 

382 “Ora, não podemos ignorar que se faz valer também uma diferente concepção 
do tempo, infinitamente mais lábil e inventiva: o tempo da instauração e da 
surpresa, do descontínuo e do aleatório; o tempo das hesitações e das rupturas, 
das suspensões e dos intervalos – o kairós dos gregos, o instante propício que 
perturba a continuidade cronológica” (OST, François. O Tempo do Direito..., 
p. 33-35).

383 MARRAMAO, Giacomo. Kairós: apologia del tempo debito. Roma: Laterza, 2005; 
MARRAMAO, Giacomo. La passione del presente. Torino: Bolatti Boringhieri, 
2008.

384 MARRAMAO, Giacomo. Kairós: apologia del tempo debito..., p. 78-83.
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tempo consiste, então, em se buscar o equilíbrio entre a lentidão e a 
pressa, entre a hesitação e a precipitação.385

Levado o conflito judicializado e seu devido tratamento a sé
rio, para se chegar a uma decisão justa, é preciso algum tempo. Esta 
decisão nem sempre se constrói com açodamento. A cronologia é 
importante, mas vezes há em que a construção da decisão adequa
da e justa depende mais da kairologia, de pausas, de hesitações, de 
rupturas, de oportunidade, de momento adequado, em uma pala
vra: de criação. Eis o paradoxo: a maturação da decisão demanda 
tempo, e os juízes não dispõem de tempo, a Justiça luta contra o 
tempo, o processo se esforça por reduzir o tempo gasto, e se acelera 
perigosamente. Não custa pensar, com Marramao, em perseguir o 
“tempo devido”.

Quando se diz que é preciso “dar tempo ao tempo” se está re
conhecendo que a pressa é inimiga da perfeição. A busca da justiça 
social é uma tarefa complexa e que demanda tempo. Não se compa
dece, portanto, com o açodamento e a efemeridade.

Confunde-se amiúde o prazo razoável do processo, direito fun
damental constitucional, com o prazo mínimo, nem sempre suficiente 
à busca da verdade real e ao exercício pleno do direito probatório. 
Nessa confusão, colocamse em confronto os direitos fundamentais 
à efetividade e os direitos fundamentais ao contraditório e à am
pla produção probatória. Cometem-se açodamentos e sonega-se a 
verdade real. O tempo deveria ser o fator de harmonização destes 
direitos fundamentais. Mas, tardia, a Justiça se apressa e atropela 
o devido processo legal, fazendo tábula rasa da Constituição e da 
lei ordinária, na medida em que desgasta as garantias processuais 
constitucionais.

No direito e no processo, as manifestações subjetivas de di
mensionamento do tempo obedecem, em boa medida, aos princí
pios da teoria bergsoniana: o tempo do autor não é o mesmo tempo 
do réu; o tempo do hipossuficiente não é o mesmo tempo do su
ficiente; o tempo do acusado não é o mesmo tempo do acusador; 
o tempo do réu preso não é o mesmo tempo do que responde ao 
processo em liberdade; o tempo da Administração não é o mesmo 
tempo do administrado. O tempo de quem espera por uma presta
ção de subsistência que às vezes pode demorar quatro ou cinco anos 
é um tempo de sofrimento e privações, um tempo que não passa.

385 MARRAMAO, Giacomo. La passione del presente..., p. 99.
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Eis o paradoxo: o direito, cujo pressuposto reside na busca da 
verdade (o direito funciona como um redutor de incertezas), é obra 
de construção paulatina e de reflexão profunda, enquanto caracte
rística humana mesmo, e, como tal, demanda certa temporalidade e 
institucionalização para que se realize (veritas filia temporis).

As questões do tempo e da verdade no processo jurisdicio
nal estão imbricadas e demandam uma profunda reflexão sobre o 
momento oportuno em que não há mais espaço para a temporalida
de judicial, uma vez que isso poderá ensejar um tempo opressor e 
desgastante para os sujeitos processuais. O tempo, indispensável ao 
processo, que dele dependente para a sua regular tramitação, com o 
pleno exercício dos direitos e garantias dos litigantes e a necessária 
maturação da futura decisão, quando foge dos padrões de razoa
bilidade, acaba sendo um inimigo da efetividade da prestação ju
risdicional. A máxima de que a “justiça tarda, mas não falha” nem 
sempre é verdadeira.

Há direitos cujo reconhecimento e exercício são impostergá
veis no tempo. Direitos que, por sua natureza imanente e pressu
posta à própria existência e dignidade da pessoa, não podem espe
rar. Ou a vida, a liberdade, a igualdade, os meios de subsistência, 
apenas para exemplificar, podem pacientemente esperar por anos 
até que sejam tutelados? É evidente que não. A demora em tutelar 
esses direitos representa, por si só, a sua negação, assim como grave 
violação ao princípio do acesso à ordem jurídica justa. Assim são os 
direitos da Seguridade Social.

A crise da demora no processo jurisdicional, cível ou crimi
nal, nada obstante o dever constitucional de agilidade, parece não 
ceder diante dos remédios prescritos. E o pior, tais remédios pro
duzem efeitos colaterais indesejados (side effects). Tomada a pers
pectiva material, é fácil perceber que a sacralização dos números, 
da produtividade e das estatísticas – e a consequente demoniza
ção da qualidade – produz um efeito absolutamente nefasto para 
a essência resolutiva adequada da prestação jurisdicional. Melhor 
dizendo, esmaece o núcleo da ideia de justiça, aposta nas mutações 
e transforma os jurisdicionados (sujeitos e suas aparências) em nú
meros, os dados desumanizados que precisam ser, com a máxima 
urgência, baixados do banco de dados do sistema informatizado 
dos tribunais. Não interessa de que forma.

Na “sacralização dos números e das metas”, o próprio juiz 
passa a ser fiscalizado como agente de eficiência operacional atrela
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do a metas insuperáveis (geralmente quantitativas). E, logicamente, 
as pessoas cujos pedidos são transformados em meros dados tam
bém são transformados em números, parâmetros objetivos à mercê 
dos controles de estatística e de planejamentos estratégicos que não 
têm o mínimo compromisso com o resultado da prestação jurisdi
cional e a satisfação dos usuários do sistema de justiça.386

Sob o “fetiche dos números”, tudo é válido, desde que se 
julgue com rapidez (pressa). É válido dizer “qualquer coisa sobre 
qualquer coisa”. A fundamentação fica cada vez mais escassa. A 
hermenêutica cede espaço à ressurreição de uma vertente positivis
ta (exegética) que há muito ficou démodé.387 É verdade. Quando se 
pensou que a técnica de julgar a partir da literalidade dos textos de 
lei, como quiseram os positivistas exegéticos, estivesse exorcizada, 
ela renasce com toda a força no seio daquela justiça (a previden

386 Ver, a propósito, OLIVEIRA, Bruno Augusto Santos. A erosão do juiz como 
símbolo nas sociedades contemporâneas e a necessidade de formação ética e 
crítica do indivíduomagistrado. In: Revista do Instituto do Direito Brasileiro da 
Universidade de Lisboa, Lisboa, ano 1, n. 11, 2012.

387 Superada inclusive pelos positivistas normativos como Kelsen, que, embora 
defenda a pureza da ciência do direito, intentando livrá-la de qualquer 
influência moral ou política, na aplicação da lei, confere ao juiz um amplo 
poder, incluso o de desbordar a moldura legal, não se limitando à moldura 
semântica, é dizer, às polissemias. Kelsen chega a afirmar que, na presunção 
do aplicador quanto à discrepância entre o sentido da norma e a vontade do 
legislador, há a possibilidade de investigar o sentido da norma jurídica a partir 
de outras fontes que não a sua expressão verbal, deixando entender que o 
intérprete pode inclusive contrariar até o conceito semântico do texto legal. 
O positivista austríaco transferiu o discricionarismo do legislador para o juiz 
que faz a norma particularizada, no que reside a essência normativista do seu 
positivismo, muitas vezes embaralhado e confundido. Como isso sustentou 
que a interpretação de uma lei não deve levar a uma única solução possível; 
que o intérprete pode integrar ao processo interpretativo da lei a sua vontade; 
que a questão da interpretação do direito é um problema de política do direito; 
que o purismo é, portanto, da ciência e não do direito; o subjetivismo do juiz 
na aplicação da lei, na criação da norma individual, na criação do direito para o 
caso concreto; que no processo de interpretação, dentro da moldura semântica, 
pode o juiz considerar as normas da moral, da justiça, juízos de valor social e 
políticos, sendo livre a apreciação judicial; que no processo de interpretação 
autêntica, ou seja, na criação do direito, o órgão aplicador não apenas realiza 
uma das possibilidades reveladas pela interpretação cognoscitiva da norma, 
mas também pode produzir uma norma que se situe completamente fora 
da moldura que a norma a aplicar representa (KELSEN, Hans. Teoria pura 
del derecho: Introducción a la ciencia del derecho. 8. ed., tradução da edição 
francesa Théorie Pure du Droit, de Moisés Nilve. Buenos Aires: Universitaria de 
Buenos Aires, 1969).
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ciária) que justamente mais precisa do exercício da compreensão 
hermenêutica (se é ela pode ser dispensada!).

As decisões judiciais sobre direitos fundamentais, na genera
lidade, rendem homenagem a alguma das diversas vertentes do su
perado consenso do positivismo jurídico, escorregando sempre para 
uma ponderação do imponderável. O problema é que, decorrência 
desta opção interpretativa pelos juízes, tais decisões culminam por 
transitar entre a literalidade dos textos, a fuga da facticidade e da 
fenomenologia e o subjetivismo solipsista. Todas estas possibilida
des colocam em risco a concretização de direitos fundamentais que 
estão incorporados ao sistema normativo enquanto direitos subjeti
vos consagrados, como são os direitos da Seguridade Social.

Esses vícios enraizados do positivismo legalista, que acom
panham a cultura jurídica e a arte de julgar, como advertem Na
poleão N. Maia Filho e Maria F. P. Wirth, enfraquecem os Direitos 
Humanos e Fundamentais.

Quantos olhos de juristas serão necessários para ver a miséria das 
pessoas excluídas, que possuem de seu apenas a frágil esperança? 
Quantos ouvidos de juristas serão necessários para escutar os 
lamentos das crianças desvalidas, que não foram adotadas, nem 
tiveram a grande ventura de serem inscritos como dependentes 
da previdência de quem os mantém e, repentinamente, morre? Os 
reclamantes dos direitos humanos podem muito bem repetir aos 
propugnadores do legalismo a canção de Bob Dylan, Mestres da 
Guerra, e dizer, parafraseando-a, que através das máscaras das leis eles 
podem ver claramente os seus sentimentos de indiferença e injustiça.388

Vejo, para dizer o menos, quatro maneiras dissimuladas de 
homenagear o superado consenso positivista em uma decisão ju
dicial: a primeira, compreender/aplicar para depois fundamentar; 
a segunda, é cindir interpretação e aplicação conferindo ao direito 
uma mera racionalidade instrumental; a terceira, é tanto afirmar 
que a solução está no texto da lei, incorrendo numa confusão entre 
texto e norma, como não levar a sério o próprio texto e o que ele tem 
a dizer; a quarta, é apelar para o solipsismo, julgando com base na 
filosofia da consciência, na opinião pessoal, no subjetivismo e no 

388 MAIA FILHO, Napoleão Nunes; WIRTH, Maria Fernanda Pinheiro. Primazia 
dos Direitos Humanos na Jurisdição Previdenciária: Teoria da decisão judicial no 
garantismo previdenciarista. Curitiba: Alteridade, 2019. p. 40.
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desprezo à existência e à experiência do outro, prática tão estéril 
quanto pode ser o menoscabo à tradição jurídica.

O novo paradigma de justiça instituído pelo Estado Demo
crático de Direito, incompatível com a matriz do consenso posi
tivista, abandonou a ideia do direito como sistema de regras e a 
racionalidade lógico-formal causa e efeito, trazendo a lume a her
menêutica fenomenológica e principiológica de matriz constitu
cional (neoconstitucionalismo), ou seja, introduzindo no discurso 
constitucional os princípios, cujo papel essencial é representar a 
efetiva possibilidade de resgate do mundo prático (facticidade) até 
então sequestrado pelo positivismo e, muito importante, a acomo
dação da moral e da ética ao direito. Trata-se de uma nova concep
ção hermenêutica fundada no pragmatismo, vale dizer, na busca de 
respostas dentro do quadro prático de intervenção da realidade e 
comprometida com as transformações sociais que podem e devem 
proporcionar às pessoas, e não por métodos abstratos.

No caso específico dos Juizados Especiais Federais, a insis
tência em afirmar, equivocadamente, que foram criados apenas para 
agilizar a prestação jurisdicional, que são meros instrumentos de 
celeridade, produz um artificialismo catastrófico e sem precedentes 
na história do Poder Judiciário brasileiro. Ecoa esta assertiva apoló
gica do “vale tudo” como uma espécie de salvo conduto para toda 
sorte de atropelos e vilipêndios de direitos e garantias constitucio
nais dos litigantes.

Ao impulsionar os processos para uma solução tão rápida o 
quanto possível, os juízes, contaminados de imediatismo sistêmico, 
vezes sem conta, descuram da instrução do processo, abandonam 
a busca da verdade real, desdenham a facticidade e a fenomenolo
gia. Conduzindo a solução do conflito para uma decisão que apenas 
reprisa signos do texto, sem fechar o círculo hermenêutico, desinte
ressados pelas consequências das suas decisões, correm o risco de 
ressuscitar práticas positivistas que levaram a Justiça ao descrédito.

Suspeita-se estar madura, então, uma (re)ação contra este 
estado de coisas. É o momento de desencadear uma outra batalha 
épica: a luta para debelar a segunda crise da Justiça brasileira (a 
primeira sempre foi será a dos números). Urge, pois, voltar a aten
ção à solução dos eclipses de identidade e legitimidade; avançar, e 
muito, no campo da responsabilidade social, na busca do papel que 
o constitucionalismo conferiu à Justiça brasileira.
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Dito compromisso social constitucional da Justiça Previdenci
ária coloca os seus juízes na condição de agentes de transformação 
social. Impõe-lhes algo mais além daquilo que podem encontrar nos 
textos da lei e na dogmática jurídica, ou seja, uma inspiração que 
precisam haurir da realidade social pela via dos princípios constitu
cionais e tomando como caminho a hermenêutica fenomenológica.

O olhar mais profundo do juiz para o contexto socioeconô
mico que constitui o pano de fundo e cenário de sua intervenção ju
risdicional no Estado Democrático de Direito, nada mais representa 
do que a vinculação do Estado-Juiz ao compromisso de efetivação 
dos Direitos Fundamentais, de lhes dar sensibilidade social para 
que passem do plano do reconhecimento para o da efetivação, para 
que deixem de ser meras manifestações de propósitos sem consequ
ência prática no mundo fenomênico.

Se esta missão demanda reflexão, estudo e esmero na funda
mentação para que seja forjada a decisão correta, que deve ser a me
lhor possível e não a mais breve possível, tem-se de dar tempo aos 
seus prolatores, sob pena estarmos a criar máquinas de decidir, ver
dadeiras linhas de produção de soluções, que transformam justiça 
em mercadoria, empilhando decisões que a ninguém aproveitam, 
que não refletem qualquer compromisso, nem com a justiça, nem 
com o direito, nem com a sociedade, nem com a democracia, muito 
menos com os objetivos republicanos insertos na Constituição.

É por isso que Boaventura de Sousa Santos, em tom crítico, 
colocou em questão o problema:

Nós não podemos valorizar apenas a rapidez da justiça. A um 
magistrado treinado no positivismo jurídico exigirá mais estudo 
e mais tempo uma decisão que aceite uma concepção social de 
propriedade. A imposição da rapidez levá-lo-á à rotina, a evitar os 
processos e os domínios jurídicos que obriguem a decisões mais 
complexas, inovadoras ou controversas. Também, por isso, o sistema 
de avaliação dos magistrados tem que ser totalmente modificado. 
Em Portugal, por exemplo, o magistrado é, sobretudo, avaliado 
pela quantidade de processos que despacha, não pela quantidade 
das suas sentenças. Enquanto a quantidade for o critério, como é 
que vamos ter bons magistrados? Eles não têm tempo para pensar. 
Não há incentivo, de fato, a que pensem, a que façam pesquisa para 
poderem produzir uma boa decisão. Portanto, não é só a seleção ou 
a formação que estão em causa, é, também, a promoção dentro da 
carreira, é a avaliação.389
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A persistir o estado de coisas que hoje vivenciamos, muito 
cedo perderá a Justiça a sua identidade, solapada pelo abismo que se 
cria entre as expectativas sociais acerca da sua concepção e papel no 
cenário sociojurídico e a sua experiência, e com ela a legitimidade, 
que se esvai na descrença da solução correta e justa, incentivando 
a busca da concretização de direitos reconhecidos em instâncias a 
margem do Estado e da lei, é dizer, por meio da Justiça Privada.

Se o Estado-juiz deseja render homenagem ao modelo produ
tivo do capitalismo liberal, criando ele também sua fábrica (fordis
ta) de decisões, robotizada e de larga escala, cujo produto é descar
tável e alheio às necessidades sociais, inacessível aos excluídos do 
próprio capitalismo, arrastando consigo a ideologia do poder das 
classes burguesas, como disse Foucault, precisa compreender que a 
manutenção da legitimidade pressupõe um insumo de lealdade de 
massa (Habermas), e se perdê-la, perderá também a credibilidade 
perante a opinião pública

O desafio da Justiça é buscar o equilíbrio entre a quantidade 
e a qualidade, e se vamos mesmo levar a sério o paradigma das 
organizações privadas, como tem proposto a cúpula do Poder Judi
ciário, que não esqueçamos então do chamado “Controle de Quali
dade Total” (TQC), atestando que o produto colocado no “mercado” 
satisfaz e até supera as expectativas dos nossos clientes, é dizer, 
que passou pelo teste do “nível-zero” de defeitos. Quantos são os 
Programas de Qualidade implantados na Justiça brasileira? Como 
são avaliados os serviços prestados? O que se vê hoje no discurso 
corrente da sacralização dos números e demonização da qualidade 
é uma inadequada compreensão do que é produtividade, olvidando 
que a produtividade almejada pela iniciativa privada é a conexão das 
ideias de aumento de quantidade, redução de tempo gasto e eleva
ção da qualidade.

6.6 - A nOVA fACE SOCIAL DA JUSTIÇA pREVIDEnCIáRIA

Se milhares de processos de natureza previdenciária apor
tam anualmente em todos os foros competentes da Justiça brasileira 
e se existe um clamor social fundado por uma revolução no modo 
de decidir os conflitos judicializados sobre direitos da Seguridade 
Social, a modo de possibilitar uma maior abertura hermenêutica e 

389 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça..., 
p. 101-102.
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fuga do positivismo, parece-me fundamental e premente que haja 
uma autêntica reformulação dos atuais seus modelos decisórios.

A primeira revolução talvez deva mesmo começar em um 
nível institucional. Nonet e Selznick defendem o deslocamento da 
autonomia no sentido da responsividade institucional. “Uma insti
tuição responsiva conserva a capacidade de compreender o que é 
essencial à sua integridade e ao mesmo tempo leva em consideração 
as novas forças do ambiente social”.390 A transição pressupõe um 
movimento crítico de generalização dos objetivos do direito. Normas, 
políticas e procedimentos passam a ser instrumentais. A ênfase se 
desloca para finalidades mais gerais que contêm as premissas da 
política pública que se quer empreender, à “procura de valores implí-
citos nas normas e nas políticas”,391 que irão conferir, a “legitimidade 
em profundidade”, de que falam Nonet e Selznick.392

Precisa o Judiciário assumir essas novas atribuições e mostrar 
a sua competência. Tal desiderato pressupõe mudar a mentalidade 
de seus juízes, demasiada e profundamente contaminada pelas ta
refas tradicionais da justiça civil e penal, para se adaptarem a uma 
nova maneira de compreender e aplicar os textos legais promocio
nais e programáticos que caracterizam o Estado Social, orientados 
para o futuro, às novas e complexas situações da vida real, sobre 
as quais amiúde as intervenções do Estado Social são chamadas a 
operar sob a inflexão do regime constitucional.

Se a teleologia institucional da Justiça Previdenciária passa 
pela prática da Justiça Social, ao desiderato de contribuir para a ci
dadania social, aos seus juízes cumpre exercitar uma compreensão 
que se esforce por alcançar este objetivo. Esta deve sempre ser a 
variável de maior peso. Sem deixar de levar a sério os textos legais, 
mesmo porque a compreensão é uma arte casuística e sempre obe
dece a limites,393 parece fundamental que a classificação dos fatos 

390 NONET, Philippe; SELZNICK, Philip. Direito e Sociedade: a transição ao sistema 
jurídico responsivo. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: REVAN, 2010. p. 125.

391 Idem. Ibidem, p. 128.
392 Idem. Ibidem, p. 132.
393 “En resumidas cuentas, decir que un texto carece potencialmente de fin no 

significa que cada acto de interpretación pueda tener un final feliz. Incluso 
el deconstruccionista más radical acepta la Idea de que hay interpretaciones 
que son clamorosamente inaceptables. Esto significa que el texto interpretado 
impone restricciones a sus intérpretes. Los límites de la interpretación 
coinciden con los derechos del texto (lo que quiere decir que coincidan con los 
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seja rigorosa, e a norma a ser construída, diante da facticidade, re
flita este ideal constitucional. O ponto de contato entre a Constitui
ção e os direitos humanos fundamentais está na relevância que se 
atribui à realidade.

Diante das ambiguidades, os juízes têm de desenvolver ma
neiras persuasivas e engenhosas de resolvê-las, sem perder de vista 
a finalidade institucional e os princípios que norteiam os direitos 
sociais. O papel dos princípios é fundamental, na medida em que 
introduzem um recurso proveitoso para criticar a autoridade de 
normas específicas.394

Do ponto de vista institucional, a perseguição da finalidade 
social da Justiça Previdenciária preconizada pelo modelo de res-
ponsividade, deve ser estimulada pela compreensão plena de que a 
justiça individual, em sentido amplo e não apenas no caso concreto, 
depende de condições institucionais favoráveis. É necessário envi
dar esforços para diagnosticar os problemas e formular arranjos 
institucionais,395 que passem pela análise ampla das situações de 
carência geral de equidade: ignorância, dificuldade de acesso, for
malismo, burocratização, limites antiisonômicos do sistema recur
sal, participação insuficiente na instrução e no processo decisório, 
apego à literalidade dos textos, etc.

Napoleão N. Maia Filho e Maria F. P. Wirth escreveram uma 
obra importantíssima chamando a atenção para a primazia dos di
reitos humanos na jurisdição previdenciária e engendrando, com a 
experiência de anos de magistratura do primeiro, que foi Juiz Fede
ral e Ministro do Superior Tribunal de Justiça por longa data, a “Te
oria da Decisão Judicial Garantismo Previdenciarista”. Neste traba
lho de fôlego, os autores destacam o papel do Poder Judiciário e dos 
juízes, como principais responsáveis pela tarefa de transformar em 
realidade as grandes promessas que os direitos humanos fizeram, 
utilizando-se da força normativa e cogente dos princípios jushu
manitários, que podem, segundo sustentam, superar as regras de 
direito positivo.396

derechos de su autor”. (ECO, Umberto. Los límites de la interpretación: Palabra en 
el tiempo. Traducción de Helena Lozano. Barcelona: Lumen, 1992. p. 19).

394 NONET, Philippe; SELZNICK, Philip. Direito e Sociedade..., p. 129-130.
395 Idem. Ibidem, p. 162.
396 MAIA FILHO, Napoleão Nunes; WIRTH, Maria Fernanda Pinheiro. Primazia 

dos Direitos Humanos na Jurisdição Previdenciária. Teoria da decisão judicial no 
garantismo previdenciarista. Curitiba: Alteridade, 2019.
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Aqui eu gostaria de introduzir no debate um contributo re
levantíssimo para a quinada que ocorreu na jurisdição previdenci
ária nos últimos tempos. Trata-se do reconhecimento doutrinário 
e jurisprudencial da relativa autonomia didático-científica do pro
cesso previdenciário em relação ao processo civil comum. Foi só a 
partir da afirmação desta relativa autonomia que o processo previ
denciário ganhou impulso e passou a cumprir seu papel de autênti
co instrumento de concretização dos direitos da Seguridade Social.

Quando José Antonio Savaris sustentou a autonomia didá
tico-científica do processo previdenciário, propondo sua regência 
típica a partir de princípios e institutos, adrede concebidos na dou
trina e na jurisprudência, que lhe são específicos, não imaginou que 
a sua ideia fosse produzir resultados tão importantes e sensíveis no 
desenvolvimento da jurisdição previdenciária. O impulso seminal 
se deu com o reconhecimento jurisprudencial desta referida auto
nomia em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, 
tendo como relator o citado Ministro Napoleão Nunes Mais Filho. A 
transcendência dos motivos determinantes do julgado autoriza sua 
consideração em todos os processos previdenciários. Neste emble
mático precedente, o Tribunal da Cidadania consagrou a natureza 
especial do processo previdenciário, preconizando que nele há uma 
relativa mitigação ou “flexibilização dos rígidos institutos proces
suais”, de modo a admitir-se maior maleabilidade procedimental, 
consoante a ementa do Tema 629/STJ:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESEN-
TATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO 
Nº 8/STJ. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AUSÊNCIA 
DE PROVA MATERIAL APTA A COMPROVAR O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE RURAL. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONS-
TITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EX-
TINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DE MODO 
QUE A AÇÃO PODE SER REPROPOSTA, DISPONDO A PARTE 
DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR O SEU 
DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO INSS DESPROVIDO.
1. Tradicionalmente, o Direito Previdenciário se vale da proces-
sualística civil para regular os seus procedimentos, entretanto, 
não se deve perder de vista as peculiaridades das demandas 
previdenciárias, que justificam a flexibilização da rígida metodologia 
civilista, levando-se em conta os cânones constitucionais atinentes 
à Seguridade Social, que tem como base o contexto social adverso 
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em que se inserem os que buscam judicialmente os benefícios 
previdenciários.

2. As normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo 
a favorecer os valores morais da Constituição Federal/1988, que 
prima pela proteção do Trabalhador Segurado da Previdência 
Social, motivo pelo qual os pleitos previdenciários devem ser 
julgados no sentido de amparar a parte hipossuficiente e que, por 
esse motivo, possui proteção legal que lhe garante a flexibilização 
dos rígidos institutos processuais. Assim, deve-se procurar 
encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais 
se aproxime do caráter social da Carta Magna, a fim de que as 
normas processuais não venham a obstar a concretude do direito 
fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado.

3. Assim como ocorre no Direito Sancionador, em que se afastam 
as regras da processualística civil em razão do especial garantismo 
conferido por suas normas ao indivíduo, deve-se dar prioridade ao 
princípio da busca da verdade real, diante do interesse social que 
envolve essas demandas.

[...]. 6. Recurso Especial do INSS desprovido. (REsp. 1352721/SP, Rel. 
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, 
julgado em 16/12/2015, DJe 28/04/2016).

A releitura de institutos e princípios que não se compatibili
zam com a necessidade de adequado acertamento das relações de 
direitos sociais previdenciários proporcionou avanços importantes, 
como: a constitucionalização do processo previdenciário, o adven
to de uma hermenêutica previdenciária específica, a perseguição 
da verdade real previdenciária e a contextualização, como variá
veis inolvidáveis do processo decisório. Resultado desta ruptura 
hermenêutica, que acompanha a epistemologia das ciências sociais, 
observa-se o surgimento de uma linhagem jurisprudencial mais 
aderente aos princípios constitucionais, à realidade social, à facti
cidade do caso, à fenomenologia e, em última análise, aos ideais de 
concretização pragmática pela via judicial dos direitos da Seguri
dade Social.

É disso que passo a tratar em um esforço didático-científico 
para identificar dentro do texto do voto do relator e da ementa do 
precedente a sua ratio decidendi ou motivos determinantes, os quais 
transcendem às hipóteses de fato idênticas para alcançar todo e 
qualquer julgamento de matéria de direito previdenciário, quer di
zer, toda a jurisdição previdenciária.
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É preciso advertir acerca da confusão conceitual, amiúde 
ocorrente, entre tese jurídica e ratio decidendi ou motivos determi
nantes. Estes não são o que o tribunal decidiu e sim por que o tri
bunal assim decidiu! A indevida importância à tese jurídica se deve 
justamente ao fato de os motivos determinantes, que são a essência 
do precedente, ficaram em segundo plano no campo da fundamen
tação das decisões que aplicam os precedentes. Veja-se que o art. 
927 do CPC fala em vinculação ao acórdão, e o art. 1.039, § 3°, de 
sua vez, dispõe que o conteúdo do acórdão abrangerá a análise dos 
fundamentos relevantes da tese jurídica. O art. 489, § 1º, V e VI, do 
CPC, deixa muito claro que a decisão, ao invocar um precedente, 
deverá identificar os correspondentes fundamentos determinantes 
e demonstrar que o caso a eles se ajusta. Para deixar de seguir um 
precedente, o juiz deverá demonstrar a existência de distinção no 
caso em julgamento ou a superação do entendimento.

O precedente, por força da teoria dos motivos determinan
tes, é forjado e construído para a solução dos casos idênticos. Mas, 
naquilo que não diga respeito à especificidade do caso, o que firma 
princípios gerais relacionados ao modelo hermenêutico e decisório, 
como são os topoi hermenêuticos encontrados no precedente vincu
lante em liça, encontram aplicabilidade ampla e irrestrita, mesmo 
que a moldura fática seja diversa. Assim, os topoi que vou analisar 
a seguir se aplicam a todo o tipo de processo previdenciário, inde
pendente da moldura fática.397

Expressamente, o precedente vinculante em questão refere:
(1) “que de não se deve perder de vista as peculiaridades 

das demandas previdenciárias, que justificam a flexibilização da 
rígida metodologia civilista”. Não é possível ignorar a escancarada 
apologia ao tratamento especial que se deve dedicar às lides previ
denciárias, não em detrimento do processo civil tradicional, mas a 
partir de uma releitura constitucional dos seus institutos. Mais li
berdade hermenêutica e criatividade procedimental e menos apego 

397 “Topoi” (plural de topos) são as verdades aceitas que formam a base dos 
entendimentos e orientam as escolhas cotidianas. Houaiss, tópico: “diz-se dos 
lugares-comuns ou o estudo ou os tratados a respeito dos mesmos”; Aurélio, 
tópicos: “lugares-comuns”. Os “topoi” são, a partir da noção grega, o ponto 
de partida da compreensão e da argumentação. Cada sistema processual 
tem seus próprios “topoi” hermenêuticos, que se consubstanciam em um 
conjunto de princípios gerais informativos da interpretação/aplicação dos 
demais princípios, das regras e dos institutos que se compreendem no sistema, 
devendo ser observados no âmbito jurisdicional, administrativo e legislativo.
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aos métodos, mais reflexividade, com a suspensão relação normal 
sujeito-objeto substituída pela relação do sujeito empírico epistêmi
co consigo próprio, e menos dogmas e axiomas.

A doutrina tem sido sensível, por exemplo, à adaptação do 
dogma da coisa julgada em algumas hipóteses típicas do processo 
previdenciário. Tratamos deste tema de forma mais aprofundada 
em recente livro publicado pela Editora Alteridade.398

A propósito, cumpre trazer à baila as judiciosas ponderações 
de José Antonio Savaris, falando sobre o redimensionamento do 
dogma da coisa julgada no processo previdenciário.

Enquanto o processo civil se mostra exuberante no que conquista de 
mais elevada segurança com o instituto da coisa julgada, o direito 
processual previdenciário é guiado por um princípio fundamental 
de que o indivíduo não pode ser separado de seu direito de 
sobreviver pela solidariedade social por uma questão formal. Não é 
adequado que se sepulte, de uma vez por todas, o direito de receber 
proteção social em função da certeza assegurada pela coisa julgada, 
quando a pessoa, na realidade, faz jus à prestação previdenciária 
que lhe foi negada judicialmente. Tal como no direito penal, 
se admite a revisão criminal para beneficiar o réu quando, por 
exemplo, são descobertas novas provas que o favoreçam, o processo 
previdenciário pauta-se pelo comprometimento, a todo tempo, com 
o valor que se encontra em seu fundamento: a proteção social do 
indivíduo vulnerável, essa essencial dimensão de liberdade real 
e dignidade humana. Em relação a este valor, é de se reconhecer, 
a segurança contraposta deve ser superada como um interesse 
menor. A coisa julgada não deve significar uma técnica formidável 
de se ocultar a fome e a insegurança social para debaixo do tapete 
da forma processual, em nome da segurança jurídica. Tudo o que 
acontece, afinal, seria apenas processual, mesmo que seus efeitos 
sejam desastrosos para a vida real. A fundamentação para a aceitação 
do que acima foi proposto não se dá apenas pelas três primeiras 
características da singularidade previdenciária. Também o caráter 
público do instituto de previdência que assume o polo passivo 
da demanda é relevante, pois não haverá o sentimento de eterna 
ameaça de renovação de um litígio ou de revisão de uma sentença. 
Não há insegurança em se discutir novamente uma questão 
previdenciária à luz de novas provas, como inexiste segurança na 

398 VAZ, Paulo Afonso Brum; SAVARIS, José Antonio; SCHUSTER, Diego 
Henrique. A Garantia da Coisa Julgada no Processo Previdenciário: para além dos 
paradigmas que limitam a proteção social. Curitiba: Alteridade, 2019.
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possibilidade de se rever uma sentença criminal em benefício do 
réu. O que justifica esta possibilidade é justamente o valor que se 
encontra em jogo, a fundamentalidade do bem para o indivíduo e 
sua relevância para a sociedade. Mais ainda, não se pode esquecer 
que o indivíduo agravado com a sentença de não proteção se 
presume hipossuficiente (em termos econômicos e informacionais) e 
sofrendo ameaça de subsistência pela ausência de recursos sociais. 
Seria minimamente adequada a sentença que impõe ao indivíduo a 
privação perpétua de cobertura previdenciária a que, na realidade, 
faz jus? Em nome do quê, exatamente? De outro lado, a entidade 
pública chamada a conceder a prestação previdenciária tão somente 
operará na melhor aplicação do princípio da legalidade, entregando 
ao indivíduo o que, ao fim e ao cabo, lhe era mesmo devido por lei.399

O Superior Tribunal de Justiça, em decisões monocráticas e 
colegiadas, amplamente aplica o citado precedente vinculante, re
lativizando a coisa julgada em casos como o do trabalhador rural, 
diante da precariedade das provas coletadas na primeira ação:

Assim, não merece reforma o acórdão recorrido, visto que decidiu 
em consonância com o entendimento do STJ no sentido de que, 
em matéria previdenciária, por seu pronunciado cunho social, há 
espaço para a excepcional flexibilização de institutos processuais, 
até mesmo da coisa julgada, quando, como ocorrido no caso em 
exame, constate-se que o direito do beneficiário, em demanda 
anterior, tenha sido negado em face da precariedade das provas 
apresentadas (como constatado, repita-se, pelo acórdão regional). 
Recurso Especial não conhecido. (STJ, REsp. 1840369/RS, Rel. 
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
12/11/2019, DJe 19/12/2019).

Veja-se, nesta linha, exemplarmente, julgados que relativi
zam o princípio da demanda e da adstrição ao pedido e possibili
tam a fungibilidade em matéria previdenciária.

PROCESSO PREVIDENCIÁRIO. FUNGIBILIDADE, ADSTRIÇÃO 
E CONGRUÊNCIA DE PEDIDOS NA VIA JUDICIAL E ADMI-
NISTRATIVA. RELATIVIZAÇÃO. DEVER DE PESQUISA, ESCLA-
RECIMENTO, INFORMAÇÃO E ADAPTAÇÃO NO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CON-
TRIBUIÇÃO E APOSENTADORIA DO DEFICIENTE.

399 SAVARIS, José Antonio. Direito Processual Previdenciário. Curitiba: Juruá, 2012. 
p. 89-91.
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1. Hipótese em que o segurado requereu na via administrativa o 
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (indeferido), 
espécie em que está inserida a aposentadoria do deficiente, tendo 
cogitado deste último apenas em sede de recurso administrativo. 
Decorrido prazo legal, não recebeu qualquer resposta ao recurso. 
Ajuizada a ação, o juízo agravado sustentou que o ajuizamento 
implicaria renúncia ao direito de recorrer e desistência do recurso 
interposto e extinguiu o processo por falta de requerimento na via 
administrativa quanto ao benefício de aposentadoria do deficiente, 
que restou sem postulação qualquer na via administrativa.
2. No processo previdenciário, não tem aplicação rígida o ne 
procedat iudex ex officio, tanto no que diz respeito ao princípio da 
demanda, como ao princípio do dispositivo (arts. 2º, 141 e 492 do 
CPC). Não constitui sentença extra petita a concessão de benefício 
diverso do requerido.
3. A fungibilidade, tal como reconhecida jurisprudencialmente, se 
dá: (1) na via administrativa, na qual o segurado não está obrigado 
a requerer benefício específico a que tem direito, cumprindo à 
administração previdenciária dever de pesquisa, informação, 
esclarecimento e adaptação do pedido, ao modo de garantir ao 
segurado o benefício adequado (melhor); (2) na via judicial, em que 
(a) pode ser concedido benefício diverso daquele postulado na via 
administrativa, e (b) pode ser concedido benefício diverso daquele 
postulado na inicial (jura novit curiae - narra mihi factum dabo tibi ius).400

DIREITO PROCESSUAL PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE 
AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUA-
LIDADE DE SEGURADO. AUSÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. 
REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL. EVENTUAL POSSIBILIDADE 
DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DEVIDO À 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
JULGAMENTO PELO COLEGIADO AMPLIADO. ART. 942 DO 
CPC.
1. No direito processual previdenciário devem ser mitigadas 
algumas formalidades processuais, haja vista o caráter de direito 
social da previdência e assistência social (Constituição Federal, 
art. 6º), intimamente vinculado à concretização da cidadania e ao 
respeito à dignidade da pessoa humana, fundamentos do Estado 
Democrático de Direito (CF, art. 1º, II e III), bem como à construção 
de uma sociedade livre, justa e solidária, à erradicação da pobreza e 

400 TRF4. Agravo de Instrumento 5051760-84.2019.4.04.0000, Relator para o 
Acórdão: Desembargador Federal Paulo Afonso Brum Vaz, juntado aos autos 
em 13.05.2020.
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da marginalização e à redução das desigualdades sociais, objetivos 
fundamentais do Estado (CF, art. 3º, I e III), tudo a demandar uma 
proteção social eficaz aos segurados, seus dependentes e demais 
beneficiários, inclusive quando litigam em juízo.
2. Esta Corte tem entendido, em face da natureza pro misero do 
Direito Previdenciário e calcada nos princípios da proteção social e 
da fungibilidade dos pedidos (em equivalência ao da fungibilidade 
dos recursos), não consistir julgamento ultra ou extra petita a 
concessão de prestação diversa daquela postulada na petição inicial 
quando preenchidos os requisitos legais. Isso porque o que a parte 
pretende é a adequada proteção da seguridade social, e este é o seu 
pedido, mas o fundamento, sim, variável (por incapacidade, por 
idade, deficiência, etc.). Ou seja, o pedido em sede previdenciária 
é a concessão de benefício, seja qual for a natureza ou fundamento.
3. Diante do princípio da não surpresa, positivado no art. 10 
do CPC [O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, 
com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado 
às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de 
matéria sobre a qual deva decidir de ofício.], a anulação da sentença 
também se revela a solução mais adequada ao caso, diante da 
inovação substancial preconizada nesta instância, consoante firme 
entendimento do STJ. Assim, deve ser anulada a sentença para a 
realização de estudo social, diante da possibilidade de eventual 
concessão de benefício assistencial à pessoa com deficiência quando 
a parte autora não ostentar qualidade de segurado.401

(2) “levando-se em conta os cânones constitucionais atinen-
tes à seguridade social”. Aqui o precedente preconiza a cogência 
dos princípios constitucionais da Seguridade Social, o que está em 
perfeita sintonia com os postulados de uma Jurisdição Previden
ciária Constitucional. O matizamento constitucional também não 
representa o puro e simples desprezo ao direito infraconstitucional, 
às regras do direito positivo, apenas propõe que seja interpretado 
pela via de uma hermenêutica constitucional, como dito alhures. O 
julgado traz à lume a “primazia dos direitos humanos na jurisdição 
previdenciária”.402

401 TRF4, apelação/Remessa Necessária 5005745-67.2018.4.04.9999/SC, Relator 
para o acórdão: Desembargador Federal Paulo Afonso Brum Vaz, julgamento 
em 11.09.2020.

402 MAIA FILHO, Napoleão Nunes; WIRTH, Maria Fernanda Pinheiro. Primazia 
dos Direitos Humanos na Jurisdição Previdenciária: Teoria da decisão judicial no 
garantismo previdenciarista...
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Dworkin enxerga os princípios como mecanismos de fecha
mento do sistema, e não de abertura. Justamente por essa proprie
dade fundamental, identifica-os, respondendo aos postulados po
sitivistas contrapostos, como obrigatórios e vinculantes. Corolário 
deste atributo é a obrigatoriedade para o legislador e para o juiz, 
que devem levá-los em consideração (a sério!), inclusive para ad
mitir que possam prescrever um resultado particular (segundo os 
positivistas, somente as regras ditam tais resultados). O caráter vin
culante e obrigatório dos princípios reside na impossibilidade de o 
juiz, diante deles, fazendo uso de um discricionarismo – que não 
ostenta –, deixar de aplicá-los sob o pretexto de serem meramente 
programáticos e otimizadores. O caráter imperativo dos princípios, 
como topoi hermenêuticos, decorre mesmo da sua natureza deon
tológica (e não apenas axiológica).403 Sua cogência dimana da força 
normativa da própria Constituição.404

O Direito é a conjunção entre leis em sentido estrito e prin
cípios, que interagem para possibilitar, na hermenêutica judicial, a 
adequada solução dos casos concretos. A consideração dos princí
pios constitucionais contrapõe-se ao formalismo legalista e ao mun
do de regras positivista. É por meio dos princípios que se evita o 
governo da comunidade por regras inconstitucionais e se garante a 
integridade do sistema jurídico.

A valorização dos princípios – desconhecidos pelos positi
vistas – representa reconhecer que o acertamento – essa eficácia 
que deve estar presente em todas as decisões judiciais – precisa 
levar a sério os princípios de proteção social que se encontram en
cartados na Constituição. São estes princípios que vão interditar 
e constranger os subjetivismos, o discricionarismo e os riscos da 
chamada jurisprudência da consciência, que não presta contas a 
nada e a ninguém.

Nas palavras do próprio relator do acórdão em comento,

403 Para Boaventura de Sousa Santos, citando Perelman, “Os topoi constituem 
pontos de vista ou opiniões comumente aceitas, e a sua força é mais força 
da persuasão do que a força da verdade. São “argumentos que, por se 
reportarem a zonas de grande consenso, tornam possível a invocação de 
outros argumentos. São assim pontos de partida da argumentação tal como 
são os fatos e as verdades, os valores e as presunções” (SANTOS, Boaventura 
de Sousa. Introdução a uma ciência pós-moderna. Rio de Janeiro: Graal, 1989. p. 99).

404 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. São 
Paulo: Martins Fontes, 2011. p. 56-7.
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Em muitas hipóteses de conflito judicial, a solução pode ser haurida 
diretamente da própria Constituição, tanto nas suas disposições 
escritas, quanto nos seus princípios. Há situações em que a 
Carta Magna outorga, imediatamente, ao juiz, o resultado pronto 
da controvérsia, ou pode ser obtido por meio da atuação indireta dos 
preceitos constitucionais. Autoriza-se, portanto, a não aplicação 
de uma regra inferior, por ser incompatível com a Carta, seja essa 
desconformidade decorrente de infração às suas disposições, seja 
decorrente de contraposição aos seus princípios.405

Gostaria de tecer algumas breves considerações sobre a pos
sível adaptação do princípio constitucional da prevenção, forjado e 
de ampla aplicação no Direito Ambiental, como critério hermenêu
tico principiológico de aplicação das normas do Direito da Seguri
dade Social.406

Embora muitas vezes de forma tácita, o princípio da preven
ção é aplicado sempre que presente – na solução do conflito – uma pre
ocupação com o agravamento da doença e/ou quando dispensada 
a necessidade de prova conclusiva da incapacidade para o trabalho. 
Via de regra, mesmo quando o julgador pensa estar aplicando, ex
clusivamente, uma regra, ele está, na verdade, aplicando (alg)um 
princípio. Isso porque os princípios fundamentam as regras. Nesse 
sentido, afirma Eros Grau:

As regras são aplicações dos princípios. Daí porque a interpretação 
e aplicação das regras jurídicas, tanto das regras constitucionais 
quando das contempladas na legislação ordinária, não podem 
ser empreendidas sem que tome na devida conta os princípios 
positivos do direito – sobre os quais se apoiam, isto é, aos quais 
conferem concreção.407

Casos há em que o segurado, embora não tenha sido cien
tificamente identificada a sua incapacidade para o trabalho pelo 

405 MAIA FILHO, Napoleão Nunes; WIRTH, Maria Fernanda Pinheiro. Primazia 
dos Direitos Humanos na Jurisdição Previdenciária..., p. 52.

406 Para um aprofundamento, sugiro artigo que escrevi em parceria com Diego 
Schuster. SCHUSTER, Diego Henrique; VAZ, Paulo Afonso Brum. O princípio 
da prevenção (“Lato Sensu”) nos benefícios por incapacidade. In: Revista 
JurisFIB, Ano IX, Vol. 9, dez. 2018. p. 193-212.

407 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988: interpretação e 
crítica. 3. ed., São Paulo: Malheiros, 1997. p. 118.
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perito do juízo, é portador de patologias que recomendam a cessa
ção de determinadas atividades físicas (trabalho) que possam, pelo 
esforço ou tipo de movimento, levar ao agravamento ou mesmo à 
irreversibilidade do quadro sintomático, desencadeando a incapa
cidade definitiva. Sobre esse quadro fático, apurado pericialmente 
(não sendo, portanto, um palpite infeliz do juiz), é que vai incidir o 
enunciado do princípio da prevenção/precaução, consubstanciado 
na possibilidade (não certeza) de a continuidade do trabalho poten
cialmente agravar a patologia.

O princípio da prevenção/precaução, tal como aventado nas 
decisões, está direcionado para proteger bens jurídicos de hierar
quia constitucional: vida e saúde. E aqui, ao contrário do que se tem 
corriqueiramente, nas chamadas colisões de princípios, não há ou
tro bem jurídico que esteja a periclitar diante desses. Não há qual
quer colidência de princípios ou direitos fundamentais. Ao contrá
rio, a prevenção/precaução impõe-se como inafastável justamente 
na medida em que preserva o conteúdo essencial dos direitos hu
manos fundamentais e constitucionais à vida e à saúde.

Note-se, por outro lado, que o princípio da precaução tem 
aplicabilidade quando existe a dúvida científica e a prevenção 
quando existe a certeza do dano. Esta diferença, tal como antes de
lineada, vai ter importância porque muitas vezes nem sequer a pe
rícia consegue identificar a relação de causalidade entre a atividade 
desenvolvida pelo segurado e as patologias ou morbidades que o 
acometem.

Comumente, esta relação de causalidade é deixada de lado 
pelo perito, que negligência no seu mister de auxiliar o juiz, deixan
do de prestar uma informação de capital importância ao deslinde 
do conflito. Perícia incompleta, que obriga o juiz a avançar por uma 
seara que não tem o domínio seguro.

Definir o que é tarefa o perito e o que é tarefa do juiz não é 
mister simplório quando se trata da definição da (in)capacidade. O 
certo é que a prevenção/precaução, enquanto princípio superior de 
aplicação subjetiva e objetivamente universalizada, que deveria ter 
sido aplicado pelo perito, se não o for, resulta submetido ao juiz, ao 
qual é vedado declarar o non liquet, pois precisa decidir o indecidí
vel (Luhmann).

Embora o juiz utilize a sua condição de sernomundo, a ex
periência, a vivência e a tradição, como subsídios para encontrar a 
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melhor compreensão da relação fato-direito, o ideal é que tais su
postos sejam previamente manejados e avaliados pelo profissional 
médico, vale dizer, pelo próprio sistema sanitário (médico). A expe
riência, embora com ele não se confunda, sempre é subsídio do co
nhecimento científico. É, pode-se dizer, um pressuposto inafastável 
para a ele se chegar.

É isso que os peritos recusam: deixar-se levar pela experi
ência e a vivência como suportes do conhecimento científico que 
precisam ter e exercitar, auscultando os sentidos das inconfundí
veis observações individuais sobre o mesmo fenômeno como mo
vimento dialético que altera o seu saber e respectivo objeto, e que 
precisam ser desvelados. Melhor dizendo, submetidos ao crivo do 
processo dialógico, para debate das partes e avaliação judicial.

A experiência, enquanto essência histórica do homem, per
mite uma melhor aproximação com a coisa como ela é. No dizer de 
Gadamer, ela ensina “a reconhecer o que é real”. Na sua obra Ver
dade e Método, Gadamer ressalta o aspecto indispensável da reali
zação da experiência que concretize uma condição de possibilidade 
de adentrar, interpretar e conhecer uma circunstância através da 
via hermenêutica, conferindo a esta o status reflexivo e crítico (isto 
é, filosófico). Esse adentramento cognoscitivo acontece para pene
trar no estado de espírito das coisas, e nesse adentrar se pressupõe a 
experiência que se autocompreende a partir da reflexão no (e sobre 
o) contexto (na facticidade) em que se encontra, pois

[p]enetração de espírito é mais que conhecimento deste ou daquele 
estado de coisas. Contém sempre um retorno de algo em que 
estávamos presos por cegueira. Nesse sentido, implica sempre um 
momento de autoconhecimento e representa um lado necessário 
que chamamos experiência num sentido autêntico. Também a 
penetração de espírito é algo que se chega. Também isso é afinal uma 
determinação do próprio ser humano: perspicaz e compreensivo.408

A advertência de Gadamer, com relação à consciência histó
rica efeitual, ensina a fugir do axioma da mera habitualidade (“as 
coisas têm de ter sido sempre tal como são entre nós e ao nosso re
dor, porque é tudo tão natural”). Ela “vai mais além da ingenuidade 

408 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método: traços fundamentais de uma 
hermenêutica filosófica. Tradução de Flávio Meurer. Petrópolis-RJ: Vozes, 1997. 
p. 526.
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do mero comparar e igualar, deixando que a tradição se converta 
em experiência e mantendo-se aberta à pretensão da verdade que 
lhe vem ao encontro nela” E arremata: “A consciência hermenêutica 
tem sua consumação não na certeza metodológica sobre si mesma, 
mas na pronta disposição à experiência que caracteriza o homem 
experimentado face ao que está preso dogmaticamente”.409

A tentativa de conhecer a coisa (as circunstâncias) como ela 
é, ou seja, “reconhecer o que é real”, torna indispensável ao peri
to e depois ao juiz nas suas tarefas cognitivas, primeiro, superar 
o dogma do exame do corpo como suficiente para a definição de 
uma suposta incapacidade para o trabalho. Esquecer o “trabalho”, 
e concluir apenas com base em diagnóstico do corpo, representa ao 
perito e ao juiz ficarem pelo meio do caminho na tarefa pretendi
da. Com efeito, se a incapacidade é para o “trabalho”, importa tanto 
quanto diagnosticar ou não uma patologia e seus sintomas, avaliar 
as condições do exercício deste trabalho. Qual o nível de esforço 
a ser despendido e qual a condição de limitação que a patologia 
impõe ao periciando? Parece ser isso o que tem faltado em nossas 
perícias médicas: mais uso da experiência de vida do que um su
posto conhecimento científico que nunca se debruçou seriamente 
sobre tais aspectos, em seu autismo sectário que reluta em conectar 
realidades imbricadas: corpo (análise física) e condições de trabalho 
(e suas barreiras).

Ademais, precisam peritos e juízes de um pouco mais de 
outridade (alteridade no sentido cunhado por Levinas). A decisão 
judicial não precisa ser consequencialista apenas do ponto de vista 
econômico. O consequencialismo para valer é aquele que reflete as 
consequências da decisão em um sentido amplo (holístico). O se
gurado, como qualquer autor de uma demanda judicial, sofre os 
efeitos negativos e positivos da decisão judicial. A pergunta é: até 
que ponto se pode, respeitada a dignidade da pessoa, impingir ao 
segurado o castigo de ter que trabalhar com sofrimento, com dores, 
falta de forças e submetido a tratamentos fármacos (analgesia) que 
atenuem as dores resultantes de suas limitações para determinadas 
atividades, mas que sempre impõem efeitos colaterais graves? Têm
-se visto laudos periciais que asseveram ser possível o trabalho de 
rural, por exemplo, nada obstante os problemas sérios na coluna, 
mediante analgesia e fisioterapia e posturas ergonômicas, como se 

409 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método: traços fundamentais de uma 
hermenêutica filosófica.... p. 533.
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tais paliativos não tivessem custo e não demandassem tempo, mui
tas vezes incompatível como as condições e local de trabalho.

Um vício dos mais graves das perícias está em referir o perito 
que “no momento da perícia o segurado não apresentou sintomas 
que pudessem induzir à incapacidade”. Quando assim age, o perito 
culmina por congelar (em uma fotografia!) o quadro como se as do
enças não tivessem “antes”, “durante” e “depois” (passado, presente 
e futuro). Esta atitude apaga o passado, celebra o presente e mata o 
futuro. Com efeito, a perícia é muito mais uma anamnese qualifi
cada e estudo da patologia desde o seu início (instalação), progres
são e projeção para o futuro (perspectiva de cura, estabilização ou 
avanço da doença). Perícias incompletas, vai-se repetir à exaustão, 
ao invés de ajudarem, tornam a decisão judicial mais complicada e, 
às vezes, impossível.

Ao olvidar o futuro, conectado com o passado e o presen
te, o perito-médico atua de forma imprevidente. Vale dizer, sem a 
devida atenção aos princípios universais da prevenção/precaução. 
Não cogita os riscos (evitáveis) de sua decisão (laudo é tomada de 
decisão) na perspectiva daqueles que serão afetados por sua deci
são (as consequências). Também ao juiz, no seu decidir, revela-se 
imperdoável não inserir a variável prevenção/precaução dirigida a 
inibir ou atenuar os riscos de a decisão desencadear uma situação 
de prejuízo insuperável ao segurado que se encontre em vias de 
incapacidade.

Causará prejuízos também ao Estado-Previdência, que, ali 
na frente, resultado do trabalho em condições desumanas impos
to ao segurado, terá que arcar com os ônus de uma incapacidade 
definitiva e as decorrências de contar com um indivíduo desabili
tado que demandará tratamento mais oneroso, benefício mais dis
pendioso e, provavelmente, a impossibilidade de readaptação para 
outras atividades.

Nesta perspectiva, cito aqui julgado de minha relatoria:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. VINCU-
LAÇÃO AO LAUDO. INOCORRÊNCIA. PROVA INDICIÁRIA. AU-
XÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA 
PREVENÇÃO APLICÁVEL NO PROCESSO PREVIDENCIÁRIO. 
ART. 942, CPC.
1. O juízo não está adstrito às conclusões do laudo médico pericial, 
nos termos do artigo 479 do NCPC (O juiz apreciará a prova pericial de 
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acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que 
o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, 
levando em conta o método utilizado pelo perito), podendo discordar, 
fundamentadamente, das conclusões do perito em razão dos 
demais elementos probatórios coligidos aos autos e das regras da 
experiência.
2. Ainda que o caderno processual não contenha elementos 
probatórios conclusivos com relação à incapacidade do segurado, 
caso não se possa chegar a uma prova absolutamente conclusiva, 
consistente, robusta, é adequado que se busque socorro na prova 
indiciária e nas evidências.
3. Em que pesem os laudos periciais realizados tenham concluído 
pela aptidão laboral da parte autora, a confirmação da existência 
das moléstias incapacitantes referidas na exordial (tendinite, tenisi-
novite, lúpus eritematoso sistêmico, hipertireoidismo, fibromialgia, 
bursite de ombro e depressão), corroborada pela documentação clí-
nica apresentada, associada às suas condições pessoais - habilitação 
profissional ( faxineira) e idade atual (46 anos)  demonstra a efetiva 
incapacidade temporária para o exercício da atividade profissional, o 
que enseja, indubitavelmente, a concessão de auxíliodoença, desde 
o indevido cancelamento até a reabilitação para outra atividade 
profissional compatível com as comorbidades da segurada.
4. Aplicação ao caso, de comorbidades graves comprovadas, do 
princípio da prevenção, porquanto a continuidade do trabalho em 
condições de saúde precárias e com sofrimento poderá agravar o 
quadro patológico e levar à incapacidade definitiva, desenlace 
indesejado pela sociedade e mais oneroso para a Seguridade 
Social.410

Ainda sobre a necessária consideração dos princípios como 
topoi hermenêuticos, um cuidado que nem sempre é tomado, no 
campo das decisões administrativas e judiciais, é no sentido de não 
se tomar o princípio protetivo em desfavor do seu próprio destina
tário. No caso do trabalho do menor de 12 (doze) anos, é princípio 
constitucional assente que é vedado, não devendo ser autorizado e 
nem incentivado. Esta proibição do trabalho infantil é plenamente 
justificada, mas em determinados contextos deve ser lida cun grano 
salis, porque sua leitura não pode prejudicar o infante que, apesar 
da proibição, se viu obrigado a trabalhar para o sustento da família. 
Quer dizer, esse trabalho que não deveria ter ocorrido, porque a 

410 TRF4. Apelação Cível 5010121-62.2019.4.04.9999/SC. Relator: Desembargador 
Federal Paulo Afonso Brum Vaz. Julgamento em: 30 jun. 2020.
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criança deveria estar frequentando a escola e brincando, todavia, 
não pode ser ignorado e esquecido pelo sistema de previdência so
cial, sob pena de se estar punindo o segurado por duas vezes. Tive 
a oportunidade de tratar deste tema em recente julgado no âmbito 
do TRF da 4ª Região, cuja ementa, esclarecedora, peço vênia para 
transcrever abaixo:

PROCESSO PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. SÚMU-
LA 577 DO STJ. TEMPO REMOTO. LIMITE DE IDADE. 12 ANOS. 
INTERPRETAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL PROTETIVA. 
VEDAÇÃO QUE NÃO PODE SUPLANTAR A REALIDADE. TÉ-
CNICA DO JULGAMENTO NÃO UNÂNIME DO ART. 942 DO 
CPC. PRECEDENTES.
1. O tempo de serviço rural pode ser comprovado mediante a pro-
dução de prova material suficiente, ainda que inicial, complementa-
da por prova testemunhal idônea.
2. Nos termos da Súmula nº 577 do Colendo STJ, “é possível reconhecer 
o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, 
desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o 
contraditório”.
3.Apesar da limitação constitucional de trabalho do infante (art. 
157, IX, da CF/46, art. 165, X, da CF/67 e art. 7º, XXIII, da CF/88), para 
fins de proteção previdenciária, a adoção de uma idade mínima 
ensejaria ao trabalhador dupla punição: a perda da plenitude de 
sua infância em razão do trabalho realizado e, de outro lado, o não 
reconhecimento, de parte do INSS, desse trabalho efetivamente 
ocorrido. Uma coisa é a vedação constitucional do trabalho de 
crianças, outra, diversa, é o reconhecimento de eventual tempo 
trabalhado para fins previdenciários. A realidade deve suplantar 
o “dever ser” legal, pena de punir-se, exata e paradoxalmente, o 
destinatário da norma protetiva. Julgados do TRF4 e do STJ.411

(3) “que têm como base o contexto social adverso em que se 
inserem os que buscam judicialmente os benefícios previdenciá-
rios”. Todo conhecimento é contextual, aliás, é duplamente contex
tualizado, pela comunidade científica e pela sociedade. Isso quer 
dizer que ele é simultaneamente uma prática científica e uma prá
tica social e que essas duas dimensões não podem ser dissociadas.

411 TRF4. Apelação Cível 5009890-12.2018.4.04.7205/SC. Relator: Desembargador 
Federal Paulo Afonso Brum Vaz. Julgamento em: 17 mar. 2021.
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O professor Boaventura de Sousa Santos mostrou que todo o 
conhecimento é contextual, identificando os quatro contextos estru
turais em que é produzido e aplicado o conhecimento nas socieda
des capitalistas: contexto doméstico, contexto do trabalho, contexto 
do trabalho, contexto da cidadania e contexto da mundialidade. 
Cada contexto é um espaço e uma rede de relações dotadas de uma 
marca específica de intersubjetividade que lhes é conferida pelas 
caracteristicas dos vários elementos que o constituem: a unidade 
da prática social, a forma institucional, o mecanismo do poder, a a 
forma do direito e o modo de racionalidade.412

Qualquer que seja a modalidade hermenêutica empregada, 
ela não pode abstrair a realidade, a concepção empírica e a sua ca
pacidade de transformação social. Vale dizer, o trabalho do juiz, ou 
tem assento nos problemas e necessidades sociais, procurando en
caminhar seu equacionamento, ou é mera fala ideológica, falsifica
dora do contexto histórico (ainda que a falsificação, como ideologia 
que é, possa não ser consciente). É a partir da apreensão bem refle
tida e sentida da moldura histórica e de seus problemas humanos 
concretos que deve ser construída a decisão judicial e vai atuar o 
direito construído pelos tribunais.

As decisões judiciais apenas se justificam na medida em que 
respondem aos reclamos da vida humana, em certo contexto viven
cial, em dado momento histórico. A isto não se chega com hermetis
mo linguístico e artifícios lógicos, mas sim com uma compreensão 
dos fatos e das normas, em seus aspectos legais, valorativos e so
ciais, de modo a bem compreender os interesses sociais e pessoais 
em jogo. Os direitos sociais são especialmente sensíveis às necessi
dades humanas e, como garantia de igualdade, apresentam razões 
para justificar uma atenção diferenciada em relação às desigualda
des que derivam de situações sobre as quais as pessoas não têm 
qualquer controle ou não tiveram oportunidade de evitar.

Situações de exclusão social, pobreza e desigualdades econô
micas, sempre agravadas nos momentos de crise, como a que hoje 
atravessa o mundo (pandemia da Covid 19) e, notadamente, o Bra
sil, com elevadíssimos níveis de desemprego e informalidade, con
forme demonstrei em outro capítulo, precisam ser consideradas no 
momento jurisdicional compreensivo, interpretativo e aplicativo dos 

412 SANTOS, Boaventura de Sousa. Introdução a uma ciência pós-moderna. Rio de 
Janeiro: Graal, 1989. p. 151.
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direitos da Seguridade Social, sob pena de a decisão sair alienada 
do contexto em que se inserem os segurados e suas circunstâncias.

Os limbos previdenciários precisam ser supridos pelo juiz na 
análise contextual, sobretudo porque nem o legislador, nem a Ad
ministração e sua burocracia, conseguem suprir e contemplar toda 
a riqueza da realidade nua e crua em que estão situados aqueles que 
reivindicam os direitos da Seguridade Social.

Veja-se o exemplo das ações que postulam benefícios por in
capacidade. Perícias insuladas do contexto social, econômico, cultu
ral, familiar e profissional do segurado não conseguem apreender 
a sua real situação de (in)capacidade laboral. As respostas jurispru
denciais a estas inolvidáveis variáveis, têm sido muitas. Cito, dentre 
muitos, um julgado de minha relatoria:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.VINCULA-
ÇÃO AO LAUDO. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA DISSOCIADA DA 
REALIDADE SOCIAL DO SEGURADO ESPECIAL ACOMETIDO 
DE DOENÇAS ORTOPÉDICAS DEGENERATIVAS. RESTABELE-
CIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PROVA INDICIÁRIA. JULGA-
MENTO NA FORMA DO ART. 942 DO NCPC. 1. O juízo não está 
adstrito às conclusões do laudo médico pericial, nos termos do 
artigo 479 do NCPC (O juiz apreciará a prova pericial de acordo 
com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que 
o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do 
laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito), podendo 
discordar, fundamentadamente, das conclusões do perito em razão 
dos demais elementos probatórios coligidos aos autos. 2. Ainda 
que o caderno processual não contenha elementos probatórios 
conclusivos com relação à incapacidade do segurado, caso não se 
possa chegar a uma prova absolutamente conclusiva, consistente, 
robusta, é adequado que se busque socorro na prova indiciária e 
nas evidências. 3. Não se trata aqui de substituir o conhecimento 
científico e técnico do perito, que foi omisso em fazer a análise das 
circunstâncias do quadro sob análise. Limitou-se a uma perícia 
pontual do corpo, como se ele não estivesse inserto e vinculado 
ao ambiente, ao trabalho, às naturais vicissitudes da idade e todo 
o mais que caracteriza a atividade rural, totalmente incompatível 
com doenças da natureza daquelas que acometem o autor da 
presente ação. 4. Diante da confirmação da existência da moléstia 
incapacitante referida na exordial (Discopatia e Discoartrose 
lombar), corroborada pela documentação clínica idônea, associada 
às suas condições pessoais - habilitação profissional (lavrador) e 
idade atual (61 anos de idade) - demonstra a efetiva incapacidade 
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temporária para o exercício da atividade profissional, o que enseja, 
indubitavelmente, o restabelecimento de auxíliodoença até a 
véspera da concessão da aposentadoria por idade rural. 5. Apelação 
da parte autora parcialmente provida.413

A contextualização também pode autorizar o juiz aplicar a 
solução mais benéfica para o segurado hipossuficiente, por exem
plo, quando subsiste, apesar da produção de prova pericial, a dú
vida científica sobre a situação de fato relevante para o desfecho 
do conflito. Como ao juiz é vedada a recusa à jurisdição (non liquet), 
será necessário recorrer aos princípios gerais do direito e do proces
so previdenciário, para solucionar adequadamente a lide. Exemplo 
desta técnica pode-se observar no julgado cuja ementa transcrevo:

PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO DA PERÍCIA QUANTO AO INÍCIO 
DA INCAPACIDADE. IN DUBIO PRO MISERO. AGRAVAMENTO 
DA ENFERMIDADE. DOENÇA PREEXISTENTE À FILIAÇÃO. 
INOCORRÊNCIA. TÉCNICA DO JULGAMENTO NÃO UNÂNIME 
DO ART. 942 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Constatada a presença de sintomas incapacitantes em razão 
de agravamento da moléstia, não há falar em incapacidade 
preexistente ao ingresso no RGPS. Hipótese que a doença, ao 
tempo do ingresso da segurada no RGPS, não era incapacitante, 
circunstância que ocorreu posteriormente. Doença e incapacidade 
são conceitos diversos para fins previdenciários. 2. Diante da 
incerteza científica, e considerando que o único dado a amparar a 
conclusão da preexistência é uma prescrição de analgésicos, deve ser 
adotada a solução pro misero, princípio hermenêutico amplamente 
reconhecido no processo e no direito previdenciário. Hipótese em 
que a autora aportou de 5 (cinco) contribuições previdenciárias após 
o reingresso no RGPS, vindo a requerer a prestação previdenciária 
somente quando o quadro álgico atingiu o ápice, descaracterizando 
a segurança necessária a um juízo de preexistência da moléstia.414

(4) “As normas previdenciárias devem ser interpretadas de 
modo a favorecer os valores morais da Constituição Federal/1988, 
que prima pela proteção do Trabalhador Segurado da Previdên-
cia Social, motivo pelo qual os pleitos previdenciários devem ser 

413 TRF4. Apelação Cível 5013650-26.2018.4.04.9999/SC. Relator: Desembargador 
Federal Paulo Afonso Brum Vaz. Julgamento em: 20 mar. 2019.

414 TRF4. Apelação Cível 5019359-42.2018.4.04.9999/SC. Relator: Desembargador 
Federal Paulo Afonso Brum Vaz. Julgamento em: 17 mar. 2021.
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julgados no sentido de amparar a parte hipossuficiente e que, por 
esse motivo, possui proteção legal que lhe garante a flexibiliza-
ção dos rígidos institutos processuais”. Já se falou da flexibilização 
dos rígidos institutos processuais, que se coloca como instrumen
to de acertamento ótimo da relação de direito previdenciário. Mas 
aqui, o mais importante é a mensagem que traduz um princípio 
vetusto dos direitos sociais: o in dubio pro misero. Quer dizer, na dú
vida fundada resolve-se de modo a prestigiar a melhor solução para 
o segurado. Obviamente, não se está a propor que seja premiada a 
indigência probatória, nem a violação dos textos legais com o reco
nhecimento de direitos sem base legal, mas, sim, a solução de dúvi
das interpretativas de direito e de fato em favor do hipossuficiente 
na relação previdenciária.

Nesta mesma linha, cito julgados ilustrativos do Tribunal Re
gional Federal da 4ª Região, de minha relatoria, aplicando o princí
pio do in dubio pro misero:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. PENSÃO POR MORTE DE 
GENITOR. REQUISITOS. FILHA PORTADORA DE AIDS/HIV. 
VINCULAÇÃO RELATIVA AO LAUDO. INVALIDEZ RECONHE-
CIDA PARA FINS DE PENSIONAMENTO. COLEGIADO AMPLIA-
DO DO ART. 942, CPC.
Segundo o disposto no inciso II do parágrafo 2º do art. 77 da Lei 
8.213/91, a pensão se extingue para o filho, a pessoa a ele equiparada 
ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de 
idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental 
ou deficiência grave, não obstando a cessação do pensionamento o 
fato de o beneficiário estar frequentando curso universitário.
Delineado conflito aparente entre as avaliações médicas elaboradas 
pelos profissionais da Autarquia Previdenciária, pelo médico-
assistente do segurado e pelo próprio expert do juízo, impõe-se, com 
fundamento no princípio in dubio pro misero, acolher a conclusão da 
asserção mais protetiva ao bem jurídico tutelado pelos benefícios de 
incapacidade, isto é, a vida, a saúde, e, mais remotamente, a própria 
dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do 
Brasil insculpido no artigo 3º, inciso III, da Constituição da República, 
sob pena de o próprio Poder Judiciário afrontar o princípio da 
proibição de proteção insuficiente (Untermassverbot).
Hipótese de filha maior de vinte e um anos que se trata de AIDS. 
Apesar do avanço nas técnicas de tratamento (e mesmo da 
possibilidade de estabilidade da doença), é uma moléstia que traz 
consigo a marca tenebrosa da “doença incurável”. As relações de 
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um portador do vírus HIV, salvo raríssimas exceções, não serão as 
mesmas no seu ambiente de trabalho. Submeter um doente de AIDS 
à volta forçada ao trabalho seria cometer contra ele uma violência 
injustificável. Ao contrário de determinados setores sociedade onde 
já é possível a plena reinserção profissional das pessoas acometidas 
desta enfermidade, é consabido que, nas camadas mais baixas, ainda 
permanece tal efeito estigmatizante que inviabiliza a obtenção de 
trabalho como o de diarista, exercido pela ora recorrente.415

PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO DA PERÍCIA QUANTO AO INÍCIO 
DA INCAPACIDADE. IN DUBIO PRO MISERO. AGRAVAMENTO 
DA ENFERMIDADE. DOENÇA PREEXISTENTE À FILIAÇÃO. 
INOCORRÊNCIA. TÉCNICA DO JULGAMENTO NÃO UNÂNIME 
DO ART. 942 DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Constatada a 
presença de sintomas incapacitantes, em razão de agravamento da 
moléstia, não há falar em incapacidade preexistente ao ingresso no 
RGPS. Hipótese que a doença, ao tempo do ingresso da segurada 
no RGPS, não era incapacitante, circunstância que ocorreu 
posteriormente. Doença e incapacidade são conceitos diversos para 
fins previdenciários. 2. Diante da incerteza científica, e considerando 
que o único dado a amparar a conclusão da preexistência é uma 
prescrição de analgésicos, deve ser adotada a solução pro misero, 
princípio hermenêutico amplamente reconhecido no processo e no 
direito previdenciário. Hipótese em que a autora aportou 5 (cinco) 
contribuições previdenciárias após o reingresso no RGPS, vindo 
a requerer a prestação previdenciária somente quando o quadro 
álgico atingiu o ápice, descaracterizando a segurança necessária a 
um juízo de preexistência da moléstia. 3. Concedido o auxílio por 
incapacidade temporária, desde a DER até a recuperação clínica da 
segurada, com histórico profissional de atividades que demandam 
intenso esforço físico.416

(5) “Assim, deve-se procurar encontrar na hermenêutica 
previdenciária a solução que mais se aproxime do caráter social 
da Carta Magna, a fim de que as normas processuais não venham 
a obstar a concretude do direito fundamental à prestação previ-
denciária a que faz jus o segurado”. Neste excerto, o precedente, 
com extrema propriedade, toca em um ponto sensível da judiciali

415 TRF4. Apelação Cível 5006930-98.2018.4.04.7200/SC. Relator: Desembargador 
Federal Paulo Afonso Brum Vaz. Julgamento em: 30 jun. 2020..

416 TRF4. Apelação Cível 5019359-42.2018.4.04.9999/SC. Relator para Acórdão: 
Desembargador Federal Paulo Afonso Brum Vaz, juntado aos autos em 
24.03.2021.
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zação: a hermenêutica previdenciária. Expressei antes minhas sin
gelas ideias propositivas de uma maneira de julgar ou de uma teoria 
da decisão na tutela jurisdicional dos direitos da Seguridade Social. 
Vê-se que o precedente nos fala de uma hermenêutica que faça valer 
o caráter social da Constituição traduzido no reconhecimento dos 
direitos da Seguridade Social como direitos fundamentais.

Em outras palavras, se está sustentando a tipicidade da her
menêutica previdenciária e o compromisso dos juízes com a concre
tização dos conteúdos constitucionais. Está-se a falar de uma her
menêutica previdenciária fundada nos princípios constitucionais, 
como mecanismo de concretização dos direitos judicializados. Mais 
uma evidência de que se conta hoje com elementos para sustentar a 
existência de um processo previdenciário típico,417 cujos institutos 
constitutivos devem receber um tratamento diferenciado em razão 
dos princípios constitucionais próprios que lhe são aplicáveis, tais 
como: adequada e máxima proteção social, primazia do acertamen
to judicial da relação jurídica de proteção social, devido processo 
social justo e proteção da vida digna (dignidade humana).418 Toda 
e qualquer hermenêutica no processo previdenciário deve passar 
pelo filtro destes princípios.419

417 Ver, por todos, SAVARIS, José Antonio. Direito Processual Previdenciário. 3. ed., 
Curitiba: Juruá, 2011; SAVARIS, José Antonio. Uma teoria da decisão judicial 
da Previdência Social: contributo para a superação da prática utilitarista. 
Florianópolis: Conceito, 2011.

418 Segundo o princípio da primazia do acertamento, o que realmente importa 
é a definição da relação jurídica de proteção social. Para tanto, deve-se 
perquirir sobre a eventual existência de direito e determinar sua realização 
nos precisos termos a que a pessoa faz jus. Essa perspectiva não admite o 
sacrifício de direito de proteção social, daí por que considerar inaceitável sua 
mutilação mediante supressão de parcelas que o constituem. De acordo com 
a primazia do acertamento, é insustentável a recusa judicial de satisfação de 
direito fundamental ao argumento de que o ato administrativo indeferitório 
se encontra em consonância com a legalidade. Muito mais do que realizar o 
controle da legalidade do ato administrativo, o exercício da função jurisdicional 
deve comprometer-se com o acertamento da relação jurídica de proteção social 
e, por consequência, com a integral defesa, a promoção e a realização desses 
direitos fundamentais. Mediante o fundamento da vinculação institucional 
aos direitos fundamentais sociais, o princípio da primazia do acertamento 
propõe-se a oferecer resultados aderentes às exigências dos princípios 
constitucionais e dos direitos fundamentais no caso concreto. SAVARIS, José 
Antonio. Princípio da primazia do acertamento judicial da relação jurídica de proteção 
social. Disponível em: www.univali.br/periodicos. Acesso em: 11 jun. 2020.

419 Exemplo dessa condição de autonomia procedimental encontra-se no próprio 
precedente vinculante do STJ, em sede de recurso repetitivo, assentando 
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No julgado que segue, o Tribunal Regional Federal da 4ª Re
gião coloca em prática o princípio constitucional da ampla defesa, 
obstando o cancelamento administrativo de benefício previdenciá
rio por incapacidade concedido judicialmente, sem o devido proces
so legal e a respectiva perícia médica.

PROCESSO PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO NO COLEGIA-
DO AMPLIADO DO ART. 942, CPC. CANCELAMENTO ADMI-
NISTRATIVO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO JUDICIALMEN-
TE. NECESSIDADE DE PERÍCIA ADMINISTRATIVA. LEITURA 
CONSTITUCIONAL DA REGRA QUE EXIGE O PEDIDO DE 
PRORROGAÇÃO PARA SUSTAR O CANCELAMENTO. CANCE-
LAMENTO POR DECURSO DE PRAZO. DESCABIMENTO.
1. Há um ranço de inconstitucionalidade na leitura da nova redação 
do § 9º do art. 60 da LB, quando fixa o prazo máximo (cento e 
vinte dias) para a cessação do benefício de modo a operar efeitos 
independentemente de avaliação médica, invertendo o ônus de 
provar a incapacidade, que passa a ser do segurado, a despeito de 
contar com um laudo pericial judicial de incapacidade a seu favor. 
Uma interpretação do novel texto legal conforme a Constituição e 
mesmo outros dispositivos da Lei de Benefícios coloca a exigência 
da perícia administrativa como antecedente necessário à cessação 
do benefício.
2. A inteligência e a leitura que podem salvar da inconstitucionalidade 
e da ilegalidade o citado § 9º do art. 60 da LB supõem que a 
iniciativa da realização de nova perícia, no prazo de cento e vinte 
dias contados da concessão ou da reativação do benefício, seja do 
INSS. Sem a nova perícia, não poderá haver a cessação. Consoante já 
reconheceu a jurisprudência do TRF4, “à autarquia previdenciária 
não é lícito cancelar de imediato o benefício por incapacidade antes 
de periciar o segurado e concluir por sua recuperação”.420

(6) “deve-se dar prioridade ao princípio da busca da verda-
de real, diante do interesse social que envolve essas demandas”. 

que: “A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme 
determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição 
e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o 
julgamento do mérito (art. 267, IV, do CPC) e a consequente possibilidade de 
o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos 
necessários a tal iniciativa” (REsp. 1.352.721/SP, Corte Especial, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16.12.2015).

420 TRF4, Remessa Necessária Cível 5018505-50-2016.2.04.7208/SC, Relator 
Desembargador Federal Celso Kipper, j. 03.08.2017.
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Depois de expressar a importância do contexto, propor uma herme
nêutica derrogatória do positivismo, consagrar um modelo de teo
ria da decisão previdenciária permeado pelos princípios constitu
cionais da Seguridade Social, demonstrando fundada preocupação 
com a substancialidade das decisões, a cereja do bolo é o comando 
de superação da verdade processual e conseguinte esforço no sen
tido da máxima aproximação com a verdade real como condição 
para a realização dos direitos materiais previdenciários, ou seja, a 
transformação social que a Constituição preconizou.

Embora a verdade absoluta seja inatingível porque é impos
sível a reprodução da realidade, fazendo com que nos contentemos 
com as meras aparências, é preciso perseguir sempre uma concep
ção pragmática da verdade, pois somente ela pode romper a cir
cularidade da teoria. Esta concepção pragmática, que caracteriza a 
verdade objetiva, precisa ser suportada por uma concepção retórica 
ou argumentativa. O discurso de negociação de sentido deve ser 
convincente, passando do plano da subjetividade para o plano da 
objetividade, é dizer: a propriedade de algo que obtém o consenso 
numa discussão argumentativa. A verdade objetiva, disse Rorty, 
não é mais do que a melhor ideia que temos num dado momento 
sobre como explicar o que se passa.421

Em dois momentos o princípio da verdade material ou real 
encontra aplicabilidade na concretização dos direitos da Seguridade 
Social. Primeiro, deve a Administração Pública buscar reproduzir 
de modo o mais fidedigno possível o conjunto fático relevante à de
cisão a ser tomada, independentemente das versões que porventura 
sejam trazidas ao processo pelos interessados. Segundo, uma vez 
judicializado o conflito que foi instalado, incumbe ao órgão judici
ário competente, de igual modo, buscar incessantemente a verdade 
material, como condição para uma decisão aderente a ela. Apenas 
o apego ao superado viés positivista autoriza o conformismo com 
verdades processuais, ficando estas reservadas para situações ex
cepcionais em que, esgotadas as possibilidades, resulte frustrado o 
esforço probatório e improvado cabalmente o substrato fático que 
possibilitaria a decisão ótima.

No processo previdenciário, como mais razão, se deve rede
finir o princípio do dispositivo, de modo que a eventual inércia e a 

421 Apud SANTOS, Boaventura de Sousa. Introdução a uma ciência pós-moderna..., 
p. 97.
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indigência probatória do segurado possam ser compensadas pelo 
exercício dos poderes instrutórios do juiz, comando expresso do 
sistema normativo processual brasileiro.422

Para além dos poderes instrutórios que precisam sair do 
papel, pode o juiz ou deve o juiz, toda vez que a prova se revele 
dificultosa ao segurado, consideradas as peculiaridades da causa 
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cum
prir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 
contrário, inverter o ônus probatório, de modo que o réu contumaz 
(INSS), devidamente intimado para tal, passe a assumi-lo (art. 373, 
§ 1º, do CPC).

Neste sentido o julgado do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL 
CIVIL. EFICÁCIA DO EPI. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POS-
SIBILIDADE. CASO CONCRETO. A mera juntada de PPP referindo 
a eficácia do EPI não elide a possibilidade de produção de prova 
para afastar tal conclusão, sendo que o ônus probatório, de início, é 
da parte que alega, mas se demonstrado, no caso concreto, que essa 
prova é diabólica (artigo 373, § 3º, do CPC/15), pode-se, sim, fazer a 
distribuição de tal prova de forma diversa. Inteligência do IRDR nº 
5054341-77.2016.4.04.0000, Relator para o acórdão Des. Federal Jorge 
Antônio Maurique.423

Em razão do caráter elucidativo, transcrevo passagem do 
voto que reproduz escólio doutrinário de Adriano Mauss424:

No novo CPC, também é interessante a regra trazida pelo art. 373, 
especialmente no seu § 1º, o qual se refere aos poderes dados ao juiz 
no que tange à determinação a quem deve ser imposto o ônus da 
prova (…).

422 TRF4. APELREEX 5046418-10.2015.404.9999/SC. Relator: Paulo Afonso Brum 
Vaz. Julgamento em: 15 mar. 2016.

423 TRF4. Agravo de Instrumento 5043673-76.2018.4.04.0000/SC. Relator: Desem
bargador Federal Paulo Afonso Brum Vaz. Julgamento em: 20 fev. 2019.

424 MAUSS, Adriano. Princípio da cooperação no novo CPC: Novas perspectivas 
para a solução dos litígios previdenciários. In: SAVARIS, José Antonio; SERAU 
JR., Marco Aurélio (Coords). Os Impactos do novo CPC nas ações previdenciárias. 
São Paulo: LTr, 2016. Disponível em: http://www.ltr.com.br/loja/folheie/5474.
pdf. Acesso em: 19 mar. 2021.
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O NCPC positivou uma teoria já utilizada em certa medida pelos 
tribunais, que se denomina ‘distribuição dinâmica do ônus da prova’ 
(THEODORO JUNIOR, 2014). Com base nesse dispositivo legal e 
vislumbrando o que leciona a doutrina, abre-se a possibilidade de 
aplicar, nos processos que envolvam lides previdenciárias, esse 
expediente. O sentido será de fazer com que o INSS cumpra o seu 
dever institucional de buscar, efetivamente, a prova de fatos que 
possam constituir o direito do cidadão. De acordo com a própria 
Instrução Normativa INSS/Pres. n. 77/2015, o dever probatório cabe 
ao INSS, conforme segue:
Art. 680. As atividades de instrução destinadas a averiguar e 
comprovar os requisitos legais para o reconhecimento de direito 
aos benefícios e serviços da Previdência Social serão realizadas 
pelo INSS, seja o processo constituído por meio físico ou eletrônico. 
Parágrafo único. O não cumprimento de um dos requisitos legais 
para o reconhecimento de direitos ao benefício ou serviço não 
afasta o dever do INSS de instruir o processo quanto aos demais.
Então, cabe ao INSS provar fato constitutivo de direito do 
requerente no Processo Administrativo. Muitos profissionais do 
Direito e, principalmente, a população não têm conhecimento dessa 
regra administrativa, que é extremamente vantajosa ao segurado. 
Quando se busca o direito na esfera judicial, o ônus probatório se 
inverte e a incumbência passa a ser do segurado, ou autor nesse 
momento (inciso I do art. 373 do NCPC) (DINAMARCO. 2002. 
p. 71). Entretanto, como foi observado anteriormente, o NCPC 
permite, expressamente, a alteração do ônus da prova, por decisão 
fundamentada do juiz, no momento adequado do processo, que é a 
fase de saneamento (NCPC, art. 357, inciso III).
Tendo em vista as características do processo previdenciário, 
essa inversão seria plenamente possível, principalmente para 
realizar atos que seriam deveres institucionais do INSS, tais 
como realização de vistoria técnica em empresas (a fim de apurar 
possíveis condições insalubres), perícias médicas (para avaliação de 
incapacidades), justificações administrativas (a fim de comprovar 
tempos de contribuição, união estável, exercício de determinada 
profissão etc.) e pesquisa externa (a fim de averiguar alguma 
irregularidade, confirmar algum fato alegado pelo segurado no 
processo ou confirmar declarações emitidas por empresas, dentre 
outras possibilidades).
Todas essas ferramentas probatórias estão dentro da disciplina 
normativa aprovada pela própria Autarquia, entretanto, nem 
sempre são plenamente utilizadas pelos servidores devido aos 
fatos já mencionados anteriormente (cumprimento de metas, 
desconhecimento etc.). Por vezes, ainda que sejam realizadas, 
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pode ocorrer que elas não sejam devidamente formalizadas e não 
sirvam como prova efetiva, visto que se tornaram ilegais. Diante 
disso, é necessário que os órgãos externos fiscalizem e que o INSS 
execute medidas de qualificação de sua massa de servidores a fim 
de que estes possam cumprir a contento essas atribuições. Portanto, 
é necessário que as perícias sejam realizadas por profissionais 
capacitados e que saibam avaliar, efetivamente, a incapacidade dos 
segurados sob o ponto de vista incapacidade ‘versus’ ocupação. 
Além disso, é preciso que as decisões de mérito proferidas nos 
processos administrativos sejam mais bem fundamentadas, que 
as diligências probatórias sejam realizadas de acordo com os 
regulamentos editados pela administração, dentre outras medidas 
de melhoria.
A temática do fornecimento de EPI eficaz é terreno fértil para que se 
faça a distribuição dinâmica do ônus da prova, a fim de assegurar 
o cumprimento do princípio de igualdade material no processo e 
viabilizar a adequada tutela do direito invocado.
Impor ao segurado o ônus de comprovar, além da insalubridade do 
ambiente, o ‘não recebimento/eficácia’ do EPI (demonstrando que 
não houve a entrega de EPI adequado ao seu biotipo, que não houve 
treinamento na empresa, que os Certificados de Aprovação (CAs) 
dos EPIs informados nos formulários PPP não eram efetivamente 
válidos, etc.), pode ser tido como exigência de uma verdadeira 
prova diabólica. Não há como o empregado exigir do empregador 
recibos de entrega dos EPIs ou, ainda pior, documento atestando 
o não fornecimento/inadequação dos equipamentos. Isso sem 
falar da evidente desvantagem técnica que marca sua posição na 
produção dessa prova.

O acertamento ótimo da relação de direitos sociais não se 
compadece com a negativa de direitos com base em ficções e pre
sunções in malan parte. Aqui, não é um “mínimo de realidade” que 
se exige, mas o “máximo de realidade”, porque as consequências 
práticas e jurídicas de uma negativa fundada em verdade proces
sual, ficção ou presunção, podem ser catastróficas para o segurado, 
privado que fica dos meios de subsistência e ainda impossibilitado 
de fazer nova incursão devido à coisa julgada que se forma.

A relativização da coisa julgada e de sua eficácia preclusiva 
no processo previdenciário, para exemplificar, passou a ser exer
citada à miúde na jurisprudência. No TRF da 4ª Região, colhe-se 
julgado exemplar que aprofunda a análise da eficácia preclusiva da 
coisa julgada em matéria previdenciária:
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PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 
EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 
APELO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. 1. A eficácia 
preclusiva da coisa julgada prevista no art. 508 do NCPC deve 
receber uma exegese que leve em conta a natureza especial do 
Direito Processual Previdenciário. Se nas relações privadas o 
princípio da eventualidade impõe que todas as alegações e defesas 
sejam vertidas com a inicial e com a contestação, sob pena de se 
considerarem deduzidas, na relação de direito previdenciário, 
marcada pelo caráter alimentar das prestações e pela primazia da 
proteção social, isso não acontece. 2. A discussão em torno da eficácia 
preclusiva da coisa julgada (regra do deduzido e do dedutível 
prevista pelo art. 508 do NCPC - art. 474 do CPC de 1973) diz 
respeito a se o dito “julgamento implícito” incide sobre argumentos 
envolvendo a mesma causa petendi (próxima ou remota - relação 
jurídica ou fato jurídico) ou se incide sobre outras causas de pedir 
não deduzidas, mas sempre tendo em conta o mesmo pedido. Vale 
dizer: não é possível falar em julgamento implícito de pedidos que 
não foram formulados pelo autor e examinados pelo julgador na 
demanda anterior (nesse sentido, por todos, citando substancial 
doutrina, DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA; 
Rafael. Curso de direito processual civil: direito probatório, decisão 
judicial, cumprimento e liquidação da sentença e coisa julgada. 
Salvador: Juspodivm, 2007. p. 494-498). 3. [...]. 4. Apelação provida 
para anular a sentença.425

No julgado que segue o Tribunal Regional Federal da 4ª Re
gião rechaçou tentativa de aplicação de uma ficção prejudicial ao 
segurado.

PROCESSO PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO NO COLEGIADO 
AMPLIADO DO ART. 942, CPC. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO 
POR INCAPACIDADE. DATA DA PERÍCIA. FICÇÃO EM MALAN 
PARTE. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO SEGURADO.
1. Hipótese em que o termo inicial do benefício foi fixado na data da 
perícia, porque o perito, comodamente, limitou-se a afirmar que não 
poderia precisar a época de início da moléstia, confundindo a data 
do início da incapacidade com a data do diagnóstico e presumindo 
a má-fé do segurado, que teria então ajuizado a ação capaz contando 
que até a data da perícia estivesse incapaz. O ajuizamento da ação 

425 TRF4. Apelação Cível 5069343-29.2017.4.04.9999/SC. Relator: Paulo Afonso 
Brum Vaz. Julgamento em: 09 out. 2019.
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faz presumir a incapacidade, se não for possível definir a data 
precisa.
2. Existindo indícios nos autos de que o quadro mórbido já estava 
instalado nessa época, deve ser provido o apelo da parte autora 
para retroagir a DIB para a DER, porquanto a data da perícia é 
uma ficção que recorre à variável menos provável. O momento da 
perícia é o momento do diagnóstico e, dificilmente, exceto uma 
infeliz coincidência, a data da instalação da doença e provável 
incapacitação.
3. Quando se recorre às ficções, porque não é possível precisar a 
data da incapacidade a partir de elementos outros, sobretudo os 
clínicos-médicos, é preciso levar em conta em mínimo de realidade, 
e esta indica a relativa improbabilidade do marco aleatório.
4. O histórico médico e outros elementos contidos nos autos, inclusa 
a DER e as regras da experiência sobre a evolução no tempo de 
doenças, devem se sobrepuser às ficções, notadamente aquelas que 
se estabelecem in malan parte, consoante inúmeros julgados deste 
Colegiado.426

Neste outro caso, foram afastadas as presunções que impe
diam a produção de prova da condição de desempregado para fins 
de comprovação da situação de desemprego e elastecimento do pe
ríodo de graça, ao propósito de garantir a condição de segurado do 
instituidor da Pensão por Morte:

PROCESSO PREVIDENCIÁRIO. COISA JULGADA. CERCEAMEN-
TO PROBATÓRIO. CONDIÇÃO DE SEGURADO. PROVA DO DE-
SEMPREGO. INÍCIO MATERIAL DE PROVA. TESTEMUNHAL. 
PERÍODO DE GRAÇA. TEMA SENTENÇA TERMINATIVA. TEMA 
629, STJ. EFICÁCIA EX TUNC. COLEGIADO AMPLIADO. ART. 
942, CPC.
1. Hipótese em que o juiz de primeiro grau indeferiu a produção da 
prova testemunhal para a comprovação do desemprego por falta de 
início material de prova, cerceando o direito probatório do autor e 
julgando improcedente o pedido.
2. Embora a decisão que julgou improcedente o pedido tenha 
sido proferida antes do julgamento da tese firmada pelo STJ no 
julgamento do Tema 629, inexiste o óbice da coisa julgada, pois 
o processo, reconhecida indevidamente a falta de início material 
de prova, deveria ter sido extinto sem resolução de mérito, e não 

426 TRF4. Apelação Cível 5024047-47.2018.4.04.9999/SC. Relator: Desembargador 
Federal Paulo Afonso Brum Vaz. Julgamento em: 30 jun. 2020.
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julgado improcedente. Eficácia ex tunc à tese jurídica, no sentido de 
abarcar inclusive as decisões judiciais anteriores. Jurisprudência do 
STJ e do TRF4.
3. A qualidade de segurado não se encerra, automaticamente, com a 
interrupção das contribuições, haja vista que o legislador previu os 
chamados “períodos de graça”, ou seja, formas de manutenção da 
condição de segurado, independentemente de contribuições (art. 15 
da Lei n. 8.213/91). Nesses lapsos temporais, restam conservados 
todos os direitos previdenciários dos segurados (art. 15, § 3º, da LB).
4. Quanto à exigência legal de comprovação do registro da situação 
de desemprego no Ministério do Trabalho e Previdência Social, o 
Superior Tribunal de Justiça, em incidente de uniformização de 
interpretação de lei federal (Pet 7115/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO 
NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, 
DJe 06/04/2010), entendeu que o referido registro não deve ser 
tido como o único meio de prova da condição de desempregado 
do segurado, especialmente considerando que, em âmbito judicial, 
prevalece o livre convencimento motivado do Juiz e não o sistema 
de tarifação legal de provas.
5. Comprovado documental e testemunhalmente que, após o 
término do vínculo de emprego, o de cujus mantevese na condição 
de desempregado, fica-lhe garantida a prorrogação do período 
de graça nos termos do disposto no art. 15, II e §§ 2º e 4º, da Lei 
n. 8.213/91.
6. Presente a qualidade de segurado do de cujus quando faleceu, em 
razão do período de graça estendido, deve a pensão ser concedida 
ao filho que inequivocamente ostenta a condição de dependente.427

Abaixo mais um caso em que o Tribunal Regional Federal da 
4ª Região afastou a possibilidade do reconhecimento de plano da 
existência da mesma causa de pedir no processo previdenciário, em 
caso de nova ação para a obtenção de benefício por incapacidade, 
entendendo que a análise de possível coisa julgada não prescinde 
da realização de perícia médica para avaliação de eventual agra
vamento da doença, hipótese em que não se está diante da mesma 
causa de pedir, portanto, não há coisa julgada:

PROCESSO PREVIDENCIÁRIO. COISA JULGADA. BENEFÍCIO 
POR INCAPACIDADE. AGRAVAMENTO. NECESSIDADE DE 
PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO 

427 TRF4. Apelação Cível 5003725-27.2019.4.04.7200/SC. Relator: Paulo Afonso 
Brum Vaz. Julgamento em: 30 jun. 2020.
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MEDIANTE PREJULGAMENTO.PERÍCIA MÉDICA NECESSÁRIA. 
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1. A doenças, é assente na patologia médica, uma vez instaladas, 
passam por processos evolutivos que não permitem afirmar-se 
que o quadro de ontem seja o mesmo de hoje e que será o mesmo 
de amanhã. Seria temerário vaticinar que, passado algum tempo, 
está-se julgando as mesmas consequências incapacitantes de uma 
mesma doença, sobretudo sem a ajuda de um perito médico.
2. O advento do quadro de incapacidade ou do agravamento 
incapacitante da doença faz surgir uma nova causa de pedir, 
ensejando a propositura de uma nova ação. O agravamento de 
patologia incapacitante não reconhecida em outra ação exige 
avaliação médica e não pode estar baseado, extreme de dúvida, 
apenas nos documentos médicos acostados com a inicial, que, 
aparentemente coincidem com aqueles que instruíram a primeira 
ação julgada improcedente.
3. Nas ações previdenciárias por incapacidade, a perícia médica 
é sempre essencial. Não se admite prejulgamento e extinção do 
processo sem a instrução probatória. Embora a coisa julgada seja 
um pressuposto negativo de constituição e de validade do processo 
(art. 485, V, CPC), autorizando a extinção do processo sem exame 
de mérito a qualquer tempo, casos há que a identificação da tríplice 
identidade não é simples e pode demandar a realização de exame 
técnico, como na hipótese de agravamento da doença.
4. Hipótese em que foi anulada a sentença que reconheceu a coisa 
julgada de plano, determinada a reabertura da instrução para 
realização de perícia médica.428

Para concluir, assevero que estas breves considerações, lan
çadas sobre um precedente vinculante, com a pretensão de mostrar 
alguns caminhos epistemológicos por seus motivos determinantes 
apontados, os quais, se levados a sério como deve ser, poderão con
tribuir para uma ruptura hermenêutica e argumentativa, ou, me
lhor dizendo, uma profunda reflexão retórico-hermenêutica que 
auxilie no processo de desdogmatização do processo previdenci
ário, possibilitando decisões menos positivistas e mais aderentes à 
facticidade e à fenomenologia

Por derradeiro, suscita-se uma questão à reflexão. Aonde che
garemos com a objetivação dos conflitos sobre os direitos da Se

428 TRF4. Apelação Cível 5006846-42.2018.4.04.9999/SC. Relator: Desembargador 
Federal Paulo Afonso Brum Vaz. Julgamento em: 03 jun. 2020.
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guridade Social pelo Poder Judiciário e a disparada tecnológica no 
campo eletrônico-informático? Já não é mais um devaneio fútil o 
debate sobre a possibilidade de a automação eletrônica substituir 
a decisão humana. Seria a desvinculação da concretização ou a au
tomação da metódica do direito, que Müller, chamou de axioma
tizabilidade do direito constitucional? Em tom pessimista, disse o 
filósofo alemão que “procedimentos automáticos da aplicação do 
direito (Rechtsgewinnung) fazem sentido onde a aplicação do direito 
não se apresenta como concretização, mas no sentido daquilo que o 
positivismo legalista designa como subsunção, como ‘aplicação’”.429 
Minha opinião também vai neste sentido, sobretudo no Processo 
Previdenciário, espaço dialético e hermenêutico de fundamental 
importância para a concretização dos direitos da Seguridade Social, 
que não prescinde do humanismo em todas as suas fases, com mais 
razão, na fase decisória.

429 MÜLLER, Friedrich. Metodologia do Direito Constitucional. 4. ed., São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010. p. 86.
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caPítulo vii

A JUDICIALIZAÇÃO DOS DIREITOS 
DA SEGURIDADE SOCIAL (SAÚDE, 

PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL): 
Contributos, Estatísticas, Circunstâncias, 

Idiossincrasias e Proposições

7.1 - InTRODUÇÃO

Neste capítulo, com base na experiência do exercício da ju
risdição previdenciária de longa data, na revisão literária, na juris
prudência e em algumas pesquisas e estudos estatísticos, procuro 
mostrar o lado de dentro da judicialização dos direitos sanitários, 
previdenciários e assistenciais na realidade brasileira, tentando res
ponder algumas perguntas, a saber: Qual a relação entre concessões 
na via administrativa e judicial? O que determina a judicialização? 
Que medidas se pode adotar para a solução deste problema?

7.2 - ESTADO DA ARTE: DADOS ESTATíSTICOS SObRE A 
JUDICIALIZAÇÃO DOS DIREITOS DA SEGURIDADE SOCIAL

Conquanto as estatísticas mostrem apenas um lado da mo
eda, elas são importantes para que se possa conhecer a realidade 
empírica da judicialização. Os dados estatísticos, bem analisados, 
permitirão o estudo e a adoção de políticas públicas para o controle 
da judicialização, notadamente, a ampliação do diálogo interins
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titucional com amplo envolvimento de todos os segmentos impli
cados no debate sobre os direitos da Seguridade Social, conferin
do sensibilidade prática aos espaços democráticos oferecidos pela 
Constituição brasileira.

7.3 - ESTATíSTICAS SObRE OS DIREITOS DA SAúDE

Pesquisas recentes mostram que houve no Brasil um incre
mento invencível de ações judiciais versando sobre direitos da Se
guridade Social430: saúde, previdência e assistência social, a ponto 
de elevar os índices de concessões judiciais de tais direitos a níveis 
superiores aos administrativos.

Os dados coletados, só quanto ao direito da saúde, apontam o 
aumento de 130% nas demandas de primeira instância entre 2008 e 
2017. Tem-se hoje tramitando no Judiciário brasileiro 1.346.931 ações 
versando sobre direito sanitário.431 O maior percentual é de ações 
sobre planos de saúde privados – convênios, que alcançam 33,1% do 
total, ou seja, 427.267 ações. Na Justiça Federal, a maioria dos pleitos 
diz respeito aos pedidos de medicamentos e tratamentos não auto
rizados pelo SUS.

Tendo em vista que é responsabilidade do Estado oferecer 
tratamentos seguros e efetivos à população, selecionando as tecno
logias de saúde que se mostrem mais adequadas ao seu grau de 
desenvolvimento, disponibilidade de infraestrutura existente nas 
regiões sanitárias, conformação e qualificação de recursos huma
nos, preferências e cultura, pode-se observar, em uma análise su
perficial, abordando apenas o que é consenso e dispensa maiores 
estudos, uma gama de contributos ou elementos indutores da ju
dicialização da saúde, os quais se compreendem, genericamente, 
entre as seguintes variáveis:

430 A Seguridade Social compreende o conjunto integrado de ações que asseguram 
os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social (Constituição 
da República (art. 194), visando atender às situações de risco social (velhice, 
incapacidade para o trabalho, vulnerabilidade socioeconômica e outros), por 
meio de prestações estatais definidas em lei ordinária (Lei 8.213/91), que dão 
os contornos do Estado do Bem-Estar Social brasileiro.

431 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Relatório Analítico Propositivo – 
Judicialização da Saúde do Brasil: perfil das demandas, causas e propostas de 
solução. In: INSPER – Instituto de Ensino e Pesquisa, 2019. Disponível em: http://
www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros. Acesso em: 17 out. 
2020.
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• o reconhecimento legal e constitucional do direito uni
versal à saúde, consubstanciado enquanto direito público 
subjetivo a prestações materiais, possibilitando aos indiví
duos exigir do Estado o acesso a bens e a serviços de saúde;

• o subfinanciamento, uma realidade que acompanha o sis
tema público de saúde, perpassando os governos, desde 
sempre, que talvez seja o mais importante fator, porque 
impacta negativamente todo o funcionamento do sistema;

• a desorganização do Sistema Único de Saúde, incluindo 
a falta de informatização, espaço físico adequado, capaci
tação de pessoal, investimento em tecnologias de ponta e 
mecanização;

• a necessidade de ampliar e atualizar os protocolos clínicos 
para tratamento e fornecimento de medicamentos como 
forma de aperfeiçoamento da atenção integral e fomentar 
sua utilização racional;

• a necessidade de um amplo processo de comunicação, a 
ser estimulado para que todos participem da decisão de 
escolher o melhor modelo de alocação e utilização de tec
nologias para o SUS, de forma a ampliar o acesso e a quali
dade da assistência prestada a todos os cidadãos.

Estes fatores desembocam na escassa concessão espontânea e 
no estímulo à judicialização, esta verdadeira corrida ao Poder Judi
ciário na busca de prestações de saúde.

7.4 - ESTATíSTICAS DA pREVIDênCIA E ASSISTênCIA 
SOCIAL

Segundo os dados do CNJ – Justiça em números de 2019, que 
compilou dados até o final de 2018, o Poder Judiciário brasileiro fi
nalizou o ano de 2018 com 78,7 milhões de processos em tramitação, 
aguardando alguma solução definitiva. Durante o ano de 2018, em 
todo o Poder Judiciário, ingressaram 28,1 milhões de processos e fo
ram baixados 31,9 milhões. Em média, a cada grupo de 100.000 habi
tantes, 11.796 ingressaram com uma ação judicial no ano de 2018.432

432 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números.2019. Disponível 
em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/
justica_em_numeros20190919.pdf. Acesso em: 18 out. 2020.



294

PAULO AFONSO BRUM VAZ

O referido levantamento feito pelo Conselho Nacional da 
Justiça (CNJ) mostrou que o número de ações relacionadas ao direi
to previdenciário vem se elevando consideravelmente nos últimos 
anos. No que se refere às ações tendo como objeto apenas prestações 
previdenciárias e assistenciais, no período de 2015 a 2018, houve 
um acréscimo da demanda na ordem de 52%, passando de 1.364.081 
para 1.740.047 processos.433

Estima-se que, diariamente, são ajuizadas, em média, 7 mil 
novas demandas previdenciárias na Justiça, onde cidadãos incon
formados buscam reverter judicialmente decisões do INSS que lhe 
negaram a concessão ou a revisão de benefício previdenciário.

Tem-se hoje tramitando no Poder Judiciário em torno de 8 
milhões de processos previdenciários, o que representa mais de 
10% de todos os processos pendentes na Justiça brasileira. Só na 
Justiça Federal, têm-se 6,7 milhões de processos previdenciários em 
tramitação, com destaque para Rio Grande do Sul, São Paulo e Para
ná, que concentram 38,6% do total.434

Segundo dados do CNJ, o acúmulo de recursos em ações 
previdenciárias é o maior responsável pelo congestionamento de 
processos na Justiça Federal: 40% da demanda nos cinco Tribunais 
Regionais Federais dizem respeito a litígios em que é parte o Insti
tuto Nacional da Seguridade Social (INSS).435

Em relação ao atraso no exame dos pedidos na via adminis
trativa, estima-se que hoje existem cerca de 2 milhões de pedidos 
represados no INSS, sendo 1,3 milhões com mais de 45 dias. Esse 
número foi impulsionado pela reforma previdenciária de 2019 (EC 
103), que desencadeou verdadeira corrida ao INSS para diversos 
fins: requerimento de certidões, benefícios, contagem de tempo de 
contribuição, etc. Depois, a partir de março de 2020, a pandemia 
Covid-19 fez com esses números subissem assustadoramente com o 
fechamento do INSS para atendimento presencial.

433 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Competência delegada de direito 
previdenciário: uma comparação entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal 
nas ações previdenciárias. 2020. Disponível em: https://www.ieprev.com.br/
assets/docs/Relatorio CompetenciaDelegada.pdf20. Acesso em 18 out. 2020.

434 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Competência delegada de direito 
previdenciário: uma comparação entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal nas 
ações previdenciárias...

435 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números..., p. 158.
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É paradoxal a situação da judicialização para poder judicia
lizar, a chamada “dupla judicialização”. Diante da demora do INSS 
em analisar na via administrativa os requerimentos formulados, o 
segurado é obrigado a impetrar Mandado de Segurança para su
prir a omissão, porquanto a resposta administrativa é necessária, 
segundo um entendimento a partir da necessidade de prévio re
querimento reconhecida pelo STF no precedente vinculante do RE 
631240, Tema 350, julgamento concluído em 2016. Por conta disso, 
estima-se que houve um incremento médio em torno de 300% nos 
Mandados de Segurança impetrados na Justiça Federal. Dados do 
Tribunal Regional Federal da 3ª Região, mostram que, em 2019, esse 
aumento seria de 284%, passando de 4832 para 16.805.436

O testemunho mais evidente da judicialização da previdên
cia social está em que as concessões na via judicial têm aumentado 
consideravelmente. Para alguns benefícios, oito (8) entre dez (10) se
gurados obtiveram o benefício judicialmente. Esse reflexo da judi
cialização, tal como ela mesmo, revela uma patológica inversão dos 
papéis funcionais do INSS e do Poder Judiciário.437

O quadro é alarmante. Auditoria recente do TCU mostra que 
a judicialização conduziu a uma autêntica substituição da esfera 
administrativa (INSS – Instituto Nacional do Seguro Social) pelo 
Poder Judiciário, notadamente a Justiça Federal. O levantamento 
de auditoria do TCU verificou que, somente em 2017, foram pagos 
R$ 92 bilhões em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), mantidos por decisões judiciais, sendo R$ 86,6 bilhões para 
benefícios previdenciários e R$ 6,5 bilhões para benefícios assisten
ciais. A cifra representou mais de 15% da despesa total com bene
fícios previdenciários e assistenciais daquele ano. O TCU também 
constatou que, em dezembro de 2017, havia 3,8 milhões de benefí
cios judiciais (11,1%) na folha de pagamento da autarquia.438

436 BRANCO, Ana Paula; CASTELANI, Clayton. Ações para sair da fila do INSS 
disparam na Justiça Federal. In: Portal Folha de São Paulo. 22 jan. 2020. Disponível 
em: https://agora.folha.uol.com.br/grana/2020/01/acoes-para-sair-da-fila-do-
inss-disparam-na-justica-federal.shtml?origin=folha. Acesso em: 19 out. 2020.

437 ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES FEDERAIS DO BRASIL - AJUFE. Judicialização 
contra o INSS. 2019. Disponível em: http://ajufe.org.br/images/pdf/AJUFE__
Arrazoado_Tcnico__Judicializacao_INSS_.pdf.Acesso em: 20 out. 2020.

438 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Audiência pública no TCU trata da 
judicialização dos benefícios do INSS. 2018. Disponível em:https://portal.tcu.gov.
br/imprensa/noticias/audiencia-publica-no-tcu-trata-da-judicializacao-dos-
beneficios-do-inss.htm. Acesso em: 20 out. 2020.
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Analisando mais profundamente a judicialização, tem-se um 
dado relevante, que diz respeito ao índice de concessões ou proce
dências. Mais da metade, exatamente 51 % das ações são julgadas 
procedentes em primeiro grau, o que indica que a judicialização, 
além de se justificar, ainda representa um bom negócio. Os dados 
revelam a seguinte realidade diferenciada, mas muito próxima para 
os diversos tipos de benefícios (índices entre 44% e 58%), mostran
do um valor discrepante bastante superior de provimento para as 
controvérsias envolvendo aposentadoria por tempo de contribuição 
(71%), o aumento, certamente, se deve às aposentadorias especiais 
que estão computadas nessa tipologia.

TABELA DO ÍNDICE DE PROVIMENTO NA 1ª INSTÂNCIA DA 
JUSTIÇA FEDERAL POR ASSUNTO, DE 2014 A 2017.

Espécie Total de 
Decisões Favoráveis Percentual

Auxíliodoença 1.160.915 529.684 46%
Aposentadoria por 
idade 468.935 271.702 58%

Benefício assistencial 
(LOAS) 421.622 186.570 44%

Aposentadoria por 
invalidez 399.236 180.166 45%

Aposentadoria 
por tempo de 
contribuição

271.920 193.939 71%

Pensão por morte 231.785 133.643 58%
Total 2.954.413 1.495.704 51%
Fonte: BRASIL. AJUFE – Associação dos Juízes Federais do Brasil. Judicialização contra o INSS. Nota 
Técnica. Disponível em: http://ajufe.org.br/images/pdf/AJUFE__Arrazoado_Técnico__Judicializacao_
INSS_.pdf. Acesso em 20 out. 2020.

7.5 - A JUDICIALIZAÇÃO InTEnSA ACERCA DE bEnEfíCIOS 
pOR InCApACIDADE TEMpORáRIA E DEfInITIVA: 
MULTIpLICIDADE DE fATORES

Uma recente investigação sobre as possíveis causas da judi
cialização de benefícios previdenciários e assistenciais no Brasil 
apontou que a judicialização mais intensa é sobre benefícios que 
demandam perícia (questão de fato). Além dos problemas estrutu



A JUDICIALIZAÇÃO DOS DIREITOS DA SEGURIDADE SOCIAL

297

rais do Instituto Nacional de Seguro Social, entidade concessora e 
mantenedora dos benefícios, o nível elevado de concessões revela o 
complexo descompasso entre as perícias feitas pelo órgão e as rea
lizadas pelo Judiciário.

No relatório elaborado pelo Instituto de Ensino e Pesquisa 
(INSPER), por encomenda do Conselho Nacional de Justiça, “A ju
dicialização de benefícios previdenciários e assistenciais”, sobre as 
causas, problemas e políticas públicas indicadas como soluções, 
apresentado em 20 de outubro de 2020, durante a 320ª sessão ordi
nária do CNJ, apontou-se o que já sabia. Conflitos sobre direitos da 
Seguridade Social representam mais da metade dos novos proces
sos que ingressam na Justiça brasileira.

A pesquisa revelou que a intensidade e o perfil da judiciali
zação da Seguridade Social estão relacionados tanto às condições 
socioeconômicas do local, como ao nível de renda e desenvolvimen
to do mercado formal de trabalho. Além disso, o aumento do tempo 
médio de análise de benefícios incentiva a mais nova modalidade 
de judicialização contra a demora da autarquia em responder às 
solicitações dos segurados. A demora é relacionada à redução do 
quadro de pessoal técnico e de procuradores do INSS.

A pesquisa é muito importante porque coletou dados em 
uma amostragem de 9.253.045 processos administrativos e 593.772 
concessões em decorrência de decisão judicial, do período entre de
zembro de 2018 e dezembro de 2019, assim como dados administra
tivos agregados para os dez anos anteriores; dados de gestão pro
cessual da justiça de 9.027.825 processos judiciais entre 2015 a 2019; 
textos de decisões judiciais referentes a 1.334.814 processos entre 
2015 a 2018; e entrevistas semiestruturadas com 47 representantes 
dos sistemas de justiça e previdenciário.

A partir da análise dos processos administrativos, o relatório 
aponta seis características principais das concessões e indeferimentos:

• ao menos 11% dos benefícios concedidos pelo INSS advêm de 
decisões judiciais, especialmente de ações do sul e sudeste;

• há prevalência da judicialização do benefício de auxílio
-doença (hoje benefício por incapacidade temporária), pre
ponderando a insatisfação dos segurados sobre a validade 
e a qualidade das perícias médicas realizadas na via admi
nistrativa, confrontadas pelas perícias judiciais que, em um 
número muito considerável, chegam a conclusões diversas;
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• o percentual dos benefícios que requerem perícia é maior 
entre as concessões por decisão judicial em comparação 
às decisões administrativas, indicando maior propensão 
à judicialização;

• a proporção de pessoas desempregadas, que perderam ou 
não a condição de segurado, é consideravelmente maior 
nos casos de indeferimento;

• nos últimos dez anos, observou-se aumento no tempo mé
dio de análise dos requerimentos de benefícios por parte 
do INSS.

Na análise dos processos judiciais, a partir dos dados da Base 
Nacional de Dados Processuais do Poder Judiciário (DataJud) do 
CNJ, têm-se as seguintes conclusões:

• o aumento na distribuição de processos que tem por objeto 
benefícios previdenciários e assistenciais;

• a concentração das ações na Justiça Federal (as regiões do 
TRF-4 e do TRF-5 são as com maior carga de processos e a 
região do TRF3 é a com menor intensidade de judicializa
ção e a que mais proporcionalmente indefere pedidos;

• o benefício assistencial, a aposentadoria rural e o salário ma
ternidade são mais frequentes nas regiões do TRF-1 e TRF-5.

A partir dos dados coletados, o relatório elenca quatro macro
problemas identificados na pesquisa. São eles: dificuldade de acesso 
à instância administrativa para requerer o benefício; dificuldade de 
internalização da jurisprudência pelo INSS; subaproveitamento na 
via administrativa; e o subaproveitamento das informações apura
das no processo administrativo em sede judicial.

Como resultado da análise das informações e das entrevis
tas, o relatório indica 16 (dezesseis) ações destinadas a resolver ou 
minimizar os macroproblemas e reduzir a judicialização.

Por exemplo, extinção do atendimento preferencial de advo
gados na instância administrativa; acesso presencial às agências do 
INSS em regiões de maior exclusão digital; adoção de uma política 
de informação sobre o uso da plataforma “Meu INSS”; maior acesso 
e simplificação do processo administrativo, com ampla informação 
ao segurado; transição para o processo digital com atenção à qua
lidade das análises; e mais informações ao segurado sobre o anda
mento das análises administrativas.
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Também foi proposto um reforço na qualidade de análise do 
material probatório e verificação de informações sobre o segurado; 
uniformização dos critérios de análise probatória e pericial; compar
tilhamento de sistemas do INSS e do Judiciário; acesso pelo Judiciá
rio às análises e documentos do processo administrativo; ampliação 
dos esforços do Judiciário para a consolidação dos enunciados.

Ao apresentar as conclusões do estudo, o relatório alerta para 
o risco de a epidemia de Covid-19 agravar a situação da judiciali
zação dos benefícios previdenciários e assistenciais. A partir das 
informações, a equipe de pesquisa do INSPER considerou que a 
ampliação da demanda pelos benefícios previdenciários e assisten
ciais, na via administrativa e judicial, além do desencontro entre as 
esferas administrativa e judicial, está relacionada com o desempre
go em níveis mais altos e o contingenciamento fiscal (EC 95).

A referida pesquisa toca em pontos fundamentais da judicia
lização da Seguridade Social, os quais passo analisar. Realmente, 
houve um aumento dramático da judicialização das pretensões cujo 
objeto é a concessão de benefícios por incapacidade, temporária ou 
definitiva. A explicação para este fenômeno é complexa, mas dois 
fatores são incontroversos: o adoecimento da população e o aumen
to das negativas na via administrativa.

7.6 - CRíTICA DA ESTATíSTICA: OS DADOS qUE MOSTRAM 
TUDO, MEnOS O ESSEnCIAL!

Mais do que nunca, os juízes são chamados a decidir sobre 
direitos da Seguridade Social, muitas vezes diante de situações em 
que pessoas situadas nos umbrais da pobreza e da miserabilidade 
vêm mendigar apenas por condições de sobrevivência, porque nada 
mais lhes foi possível obter diante de um Estado que se inclina ao 
minimalismo protetivo. Este é o dilema que os juízes têm de en
frentar todos os dias, diante das tendências de desmantelamento do 
Estado do Bem-Estar Social.

A Constituição cidadã de Ulisses Guimarães, festejada por
que ampliava e consolidava os direitos das minorias (repercutindo 
suas vozes), passou a ser um problema. A ideia de uma Constitui
ção contramajoritária causa agora arrepio social. Foi um erro em
poderar negros, mulheres, diferentes de gênero, pobres e idosos! 
Vamos cortar-lhes as asinhas, dizem os direitistas hoje no poder.
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É possível enxergar também uma crise de efetividade dos 
direitos da Seguridade Social, corolário da manifesta tendência de 
fechamento das vias de acesso à Justiça. Movimentos perigosos que 
já comprometeram a Justiça do Trabalho limitando o acesso a ela 
pelos trabalhadores, também ameaçam a Justiça Previdenciária.

Todo o discurso de Mauro Cappelletti439 acerca do alarga
mento das vias de acesso à justiça (formal e materialmente), ondas 
seguidas à risca no final do século passado, tende a se esboroar no 
próprio fechamento da Justiça e recrudescimento dos direitos e ga
rantias fundamentais dos litigantes (que ainda estão na Constitui
ção, ao que se sabe).

A judicialização da vida social, provocada pela crise da de
mocracia representativa, como antes delineada na pena de Rosan
vallon, devido a problemas estruturais da própria Justiça, precisa 
ser freada, mesmo quando as instâncias administrativas e as políti
cas públicas, paradoxalmente, ficam cada vez mais intransponíveis, 
limitadoras e deficitárias.

Embora a descoletivação dos direitos sociais seja um proble
ma sério a ser solvido, não é tempo ainda de se afirmar que a den
sidade democrática, que era medida pelo alargamento das vias de 
acesso à justiça, foi longe demais. Temse ainda muita gente que, 
por hipossuficiência econômica, informacional ou cultural, não 
consegue chegar ao Poder Judiciário para a tutela dos seus direitos 
e interesses no exercício da cidadania.

Os direitos da Seguridade Social (Saúde, Assistência e Pre
vidência Social) somente têm alcançado razoável concretização na 
medida da razão proporcional da atuação da Justiça Previdenciá
ria, que é chamada à miúde para suprir as deficiências das instân
cias administrativas do Estado Previdência. O número elevado de 
pleitos judiciais acolhidos, mesmo considerando que o Judiciário, 
às vezes, é mais realista do que o próprio rei, revela que há algo de 
muito errado no exame dos pedidos administrativos de concessão 
de benefícios previdenciários.

Enquanto não houver uma revolução nas políticas públicas 
de concessão das prestações da Seguridade Social, possibilitando 
que um maior número de demandas possa ser resolvido de modo 
adequado na via administrativa, sem intervenção do Poder Judiciá

439 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen 
Gracie Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988; CAPPELLETTI, Mauro. Juízes 
legisladores?...
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rio, a judicialização persiste sendo fundamental para a concretiza
ção de tais direitos, provocando mudanças e avanço qualitativo e 
quantitativo de políticas públicas.

As pesquisas referidas, embora sejam alarmantes, são par
ciais e escondem dados importantes acerca das suas origens e resul
tados positivos da judicialização. Mostram tudo, menos o essencial.

Coloco-me radicalmente contrário à demonização da judicia
lização dos direitos da Seguridade Social e à sacralização da variá
vel econômico-orçamentária e da máxima da inexistência de direi
tos sociais fora das políticas públicas.

A judicialização, ao que se vê, não é boa, nem ruim! Ela é o 
que não pode deixar de ser, muito mais a consequência (sintoma) 
da falta de investimentos em políticas públicas sociais (ninguém 
ignora isso!) do que propriamente uma tendência deliberada da so
ciedade contemporânea.

Se refletirmos sobre o caso do SUS, vamos perceber que é um 
sistema excelente e elogiável, certamente o melhor do mundo, mas 
é voltado muito mais para a assistência básica. O direito constitu
cional à saúde, sendo universal, não se limita à assistência básica 
aos hipossuficientes. A classe média, por exemplo, também é titular 
do direito social à saúde. O caso dos exames complementares e dos 
medicamentos especiais, para doenças raras e de alto custo é em
blemático. A pandemia da Covid-19 mostrou isso a mais não poder.

A retração confessada e renitente do Estado de investir em 
políticas públicas de saúde desencadeia a necessidade de judiciali
zação. O Judiciário tem um compromisso com a concretização dos 
conteúdos dos direitos sociais incorporados ao texto da Constitui
ção e culmina por atuar muito mais no vácuo da inexistência e da 
incompletude das políticas públicas.

Não se judicializa a saúde por deletantismo; sim, por neces
sidade, aliás, em razão do impulso humano mais importante e legí
timo: o instinto vital. Salvar a própria vida, mais do que um direito 
sagrado (e constitucional), é uma obrigação de cada indivíduo e um 
dever do Estado Social Democrático de Direito, que precisa cumprir 
o mandato constitucional de criar as políticas públicas eficazes a 
tal mister: “salvar vidas”, repito, e não “banalizar as vidas” que se 
perde por falta de tratamento sanitário adequado.440

440 No direito sanitário, o sistema judiciário, conquanto deva envidar todos os 
esforços no sentido de buscar soluções consensuais e não adjudicadas, de 
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Alguém já se preocupou em levantar os dados estatísticos 
dos casos em que uma vida humana foi salva em razão de medica
mento, exame, tratamento ou cirurgia obtidos por decisão judicial. 
Isso mostraria que a judicialização pode salvar e efetivamente salva 
vidas, bem assim que a afirmativa de que ela apenas promove ini
quidades e não consegue concretizar direitos individuais é, no mí
nimo, carente de melhor estudo e, até prova em contrário, falaciosa. 
Por isso, os estudos precisam ser mais amplos, levando em conta 
também as políticas públicas que surgiram ou se ampliaram por 
provocação direta ou indireta do Poder Judiciário.

O que se deve evitar é o solipsismo judicial típico do cha
mado ativismo negativo, ou seja, a prática de decidir sem levar em 
conta os textos legais como início de interpretação, a medicina de 
evidências (pareceres administrativos NATs e CONITEC no direi
to sanitário) e às vezes até mesmo a ausência de legítimo de inte
resse do autor no ajuizamento, o incentivo às aventuras judiciais, a 
capitulação diante da pressão dos laboratórios e escritórios de ad
vocacia que fomentam aventuras judiciais, promovem o desfalque 
orçamentário não justificado e exacerbam as desigualdades. Essas 
variáveis, não constituem apanágios obrigatórios de toda e qual
quer judicialização. Poderíamos tê-los com meia dúzia apenas de 
ações. Não são necessariamente fenômenos intrínsecos à judiciali
zação. Uma coisa é a judicialização; outra, o ativismo.

A judicialização, no contexto brasileiro, é um fato, uma cir
cunstância que decorre do modelo constitucional que se adotou, e 
não um exercício deliberado de vontade política. O ativismo judi
cial, por sua vez, é, sim, uma atitude, a escolha de um modo especí
fico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sen
tido e alcance.441 Todavia, não é um pecado, senão que uma virtude 
do juiz que não abre mão da sua condição hermenêutica, revelando 
a face de um Judiciário que está atento e atendendo às demandas da 
sociedade que não puderam ser satisfeitas pelo parlamento e pela 
Administração.

A fronteira entre o ativismo e o solipsismo somente é trespas

dialogar com o sistema sanitário e o sistema econômico, provendo soluções a 
partir de acoplamentos estruturais sistêmicos mediados pela Constituição da 
República, encontra limitações, na medida em que precisa decidir conforme a 
própria lógica que é direito e não direito.

441 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade 
Democrática..., p. 3.
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sada quando o juiz abdica do texto legal em princípio constitucional 
como início de interpretação. A Constituição e seus princípios, por
tanto, é que vão constranger o juiz e retirá-lo do âmbito de seu re
côndito subjetivismo ou discricionarismo. Em outras palavras, irão 
salvá-lo da conhecida jurisprudência da consciência e do foro ínti
mo, que não prestam contas a ninguém, nem ao próprio intérprete 
e suas próprias estruturas intrínsecas de cognição e compreensão.

É verdade que temos mais de um tipo de judicialização dos 
direitos sociais, mas a esmagadora maioria dos casos reportados 
nos dados estatísticos é de judicialização de políticas públicas de 
segundo nível, ou seja, aquela que não interfere diretamente em po
líticas públicas, não cria e nem supre política pública insubsistente, 
não dispõe de maneira genérica sobre temas afetos aos demais po
deres, senão que, e somente faz por solucionar conflitos concretos. 
O Poder Judiciário age legitimamente quando cumpre o seu papel 
constitucional de prevenir ou fazer cessar lesões de direitos na so
lução de conflitos de interesses caracterizados por pretensões de 
direitos ilegal, ou inconstitucionalmente resistidas.

A tutela jurisdicional em ações individuais, geralmente fun
dadas sobre bases legais, que criaram direitos regulamentados 
quanto ao seu alcance subjetivo e à definição prévia dos critérios de 
elegibilidade a serem seguidos, que constitui o grosso das pesquisas, 
não pode ser criticada e nem sofrer limitações de qualquer natureza.

Alguns limites constitucionais são admissíveis à judicia
lização stricto sensu das políticas públicas (de primeiro nível) em 
que Judiciário se substitui ao Legislativo e ao Executivo em seus 
limitados campos de discricionariedade política para alocação de 
recursos e definição de políticas públicas e respectivos destinatá
rios. E mesmo neste nível, o STF tem reconhecido a legitimidade 
do Judiciário quando caracterizada a omissão inconstitucional. Vale 
aqui relembrar que o Pretório Excelso, embora tenha reconhecido a 
excepcionalidade, culminou por reconhecer legitimidade ao Poder 
Judiciário para formular e implementar políticas públicas, quando 
os órgãos estatais competentes vierem a comprometer a eficácia e a 
integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de 
estatura constitucional, ainda que derivados de normas programá
ticas (ADPF 45).

Não que a carência de política pública quando ela constitu
cionalmente devesse existir ou mesmo a sua insuficiência constitu
am omissões imunes à apreciação do Poder Judiciário. Com efeito, 



304

PAULO AFONSO BRUM VAZ

se o direito social é violado, em tese, porque não se encontra no 
raio de políticas públicas ou, porque inexiste norma regulamenta
dora a viabilizar seu exercício, a busca da tutela jurisdicional, em 
situações concretas, pode se realizar pelo mandado de injunção ou 
pelos instrumentos processuais construídos para a tutela dos direi
tos difusos, coletivos e individuais homogêneos, como a ação civil 
pública. Também o controle do cumprimento e da realização das 
políticas públicas pode ocorrer pelas ações constitucionais de con
trole concentrado de constitucionalidade, como a ação direta de in
constitucionalidade por omissão e a arguição por descumprimento 
de preceito fundamental, sendo amplo o rol de legitimados para a 
sua propositura.

7.7 - pOSSíVEIS SOLUÇõES pARA pROMOÇÃO DA 
DESJUDICIALIZAÇÃO

O maior remédio para controlar a judicialização é o incre
mento das concessões na via administrativa. O aumento da judi
cialização é diretamente proporcional às negativas e à retração das 
instâncias administrativas concessoras, sabidamente comprometi
das com as orientações institucionais de negar os direitos.

A solução para o “problema” da judicialização da Segurida
de Social (saúde, previdência e assistência social) passa por uma 
virada comportamental (atitudinal) e hermenêutica na via admi
nistrativa, de modo que as decisões sejam mais consentâneas com a 
realidade dos fatos deduzidos, as interpretações menos positivistas, 
mais razoáveis e aderentes aos princípios constitucionais de prote
ção social, as perícias administrativas menos tendenciosas e mais 
completas, analisando todas as circunstâncias do periciando, não 
só as relacionadas ao seu corpo físico, mas também as do ambiente 
em que vive e trabalha (aspectos socioeconômicos, profissionais e 
culturais, como recomenda a jurisprudência). Sobretudo, é preciso 
sepultar o péssimo vezo de não se desincumbir a Administração 
Previdenciária do dever legal de esclarecer, subsidiar e conceder o 
melhor benefício ao segurado.

Notadamente no direito da saúde, além do maior (adequado 
e constitucional) investimento no sistema público de saúde (SUS), 
torna-se imperiosa uma maior agilidade na incorporação de no
vos medicamentos aos protocolos oficiais. As análises de admissão 
precisam ser mais humanas e menos comprometidas com o conse
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quencialismo econômico. As decisões do sistema sanitário devem 
ser mais aderentes à facticidade e à fenomenologia e também à me
dicina de evidências, mister que não constitui exclusividade dos 
juízes sanitaristas.

Enquanto houver adoecimento incontrolável da população, 
enquanto persistirem lesões do direito à saúde e à universalidade, 
enquanto tivermos juízes, haverá judicialização. Devemos pergun
tar aos refratários à ideia de um Estado Social eficiente no setor de 
saúde pública, qual a solução que apontam para o problema. Será 
que acreditam que a mão invisível do mercado tem condições de 
resolver esse problema? A pandemia da Covid -19 lhes parece ter 
apontado a resposta.

A pergunta final é: as políticas públicas na área da saúde são 
suficientes, o SUS consegue atender universalmente aqueles que 
pleiteiam prestações legítimas de Saúde? Não é preciso esforço para 
perceber que o nosso sistema de saúde está muito aquém do que 
se faz necessário para a concretização sensível do direito funda
mental à saúde da comunidade. O atendimento é precário, não há 
hospitais em número suficiente e o fornecimento de medicamentos 
não atende satisfatoriamente à demanda. Sendo negativa a respos
ta, como a saúde é um direito, e a vida é o bem jurídico mais valioso, 
persisto acreditando no Judiciário para suprir as políticas públicas 
insuficientes, sendo inconstitucional qualquer limitação à atuação 
do Judiciário e insuscetível de emenda a supressão deste direito 
fundamental que é pétreo, conforme demonstrei alhures.

Claro! Melhor seria se o Poder Judiciário pudesse ser aciona
do por meio de demandas coletivas, molecularmente e não atomi
zadamente, e que pudesse tomar decisões estruturantes, que afe
tassem as políticas públicas, mas, infelizmente, as demandas são 
individuais, e essa circunstância não pode ser motivo para a não 
concessão de prestações de saúde. O non liquet é vedado ao Poder 
Judiciário! Trato deste tema adiante.

Quanto ao direito da assistência social, que se caracteriza pelo 
seu objeto sensível e intimamente relacionado com a dignidade da 
pessoa humana, têm-se algumas considerações especiais a fazer no 
sentido de se prevenir a judicialização. Além das observações ante
riores, notadamente no exame do requisito econômico para a carac
terização da vulnerabilidade financeira e a necessidade de a perícia 
administrativa ser autenticamente biopsicossocial (abrangendo, 
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portanto, perícia do corpo e interação com o ambiente442), impõe-se 
que existam mais sensibilidade e humanismo na análise global dos 
requisitos legais. O aumento do valor da inconstitucional faixa de 
renda mensal per capita familiar de ¼ do salário para ½ salário mí
nimo pela Lei 13.981/2020, de 23.3.2020, para obtenção do benefício 
de prestação continuada da Assistência Social (Lei 8.742/1993), que 
poderia representar um pequeno incentivo a não judicialização,443 
durou pouco. Por meio de uma Medida Provisória, o Presidente da 
República, contrariando precedente vinculante do Supremo Tribu
nal Federal, reduziu o parâmetro legal de renda familiar per capita 
para a concessão do BPC a menos de ¼ do salário mínimo.444

O nível de concessões de prestações da seguridade social tem 
se reduzido drasticamente nas últimas décadas, enquanto aumen
ta exponencialmente o número de cancelamentos administrativos. 
O INSS, autarquia federal encarregada de conceder os benefícios 
previdenciários e assistenciais, transforma-se, velozmente, em uma 
via de mão única. Somente saem e não entram novos beneficiários.

Ainda que seja salutar e necessário o cancelamento de bene
fícios indevidos, percebe-se um esforço do Executivo e do Legislati
vo dirigido ao cancelamento de benefícios, principalmente aqueles 
concedidos judicial ou administrativamente em razão de incapaci
dade, fazendo uso de incentivos escancaradamente tendenciosos ao 
não reconhecimento de incapacidade laboral.

Também se verifica, icto oculi, por orientação superior insti
tucional, uma retração na concessão de novos benefícios, cujos ín
dices são reduzidíssimos para algumas espécies de benefícios com 
as aposentadorias especial e por invalidez. A propósito, constata-se 
que as concessões na via judicial, já maiores do que as administra
tivas, analisadas sob o ponto de vista da concretização dos direitos 
da Seguridade Social, tem um importante papel no incremento da 
cidadania e da democratização social. Milhares de pedidos aguar
dam apreciação na via administrativa. Com a pandemia da Covid 

442 Ver, a propósito, COSTA, José Ricardo Caetano. Perícia Biopsicossocial. São 
Paulo: LTR, 2018.

443 Ver, sobre o tema SERAU JR. Marco Aurélio; BASTOS, Alberto. Lei 13.981/2020: 
aumento da faixa de renda para concessão do BPC. In: FURG - JURIS - Revista 
da Faculdade de Direito, vol. 30, n. 1. p. 149-153, 2020.

444 Medida Provisória n° 1.023, de 31 de dezembro de 2.020. Art. 1º A Lei nº 8.742, 
de 7 de dezembro de 1993, passa a vigorar com as seguintes alterações: “Art. 20. 
... I  inferior a um quarto do salário mínimo.
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19, as Agências fecharam e os pleitos dos segurados estão paralisa
dos. Ao contrário do Poder Judiciário, que aumentou a sua produti
vidade durante a pandemia, o INSS estagnou.

Os prazos legais para a conclusão dos processos administra
tivos são olimpicamente ignorados. Sob o argumento da falta de 
estrutura e excesso de trabalho, já não são observados quaisquer 
prazos. Os segurados têm seus direitos, que invariavelmente são 
vivenciais, congelados por meses a fio. Em recente julgado do Tri
bunal Regional Federal a questão da demora na apreciação dos pro
cessos administrativos pelo INSS foi enfrentada. Em Mandado de 
Segurança impetrado por segurado, alegando ter direito líquido e 
certo à análise do seu pedido na via administrativa em prazo ra
zoável, a ordem foi concedida e confirmada pelo Tribunal em grau 
de apelação, fixando-se o prazo de 30 (trinta) dias para a decisão. O 
relator do acórdão consignou que:

1. A Lei n° 9.784/99 estabelece no art. 49, o prazo de trinta dias para 
decisão da autoridade administrativa sobre processos, solicitações 
e reclamações que lhe forem submetidos em matéria de suas 
atribuições, podendo haver prorrogação por igual período, desde 
que motivadamente.
2. Não se desconhece a excessiva carga de trabalho do INSS; contudo, 
a razoável duração do processo administrativo e a celeridade de 
sua tramitação constituem direito fundamental expressamente 
previsto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
3. A demora para análise do pedido de concessão/revisão de 
benefício, transcorrido prazo excessivo entre a data de entrada 
do pedido e a impetração, sem justificado motivo não se mostra 
aceitável diante da proteção constitucional que se dá ao direito 
de petição do cidadão, bem como ao direito à razoável duração do 
processo (art. 5º, inciso LXXVIII, CF) e o estabelecido na Lei 9.784/99.

A ementa do julgado está assim vazada:

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCLUSÃO 
DO PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRAZO RAZOÁ-
VEL PARA ANÁLISE DO PEDIDO.
A demora excessiva na análise do pedido de concessão do benefício 
previdenciário, para a qual não se verifica nenhuma justificativa 
plausível para a conclusão do procedimento, não se mostra em 
consonância com a duração razoável do processo, tampouco está 
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de acordo com as disposições administrativas acerca do prazo para 
atendimento dos segurados.445

Esta retração nefasta gerou um fenômeno impressionante e 
certamente desconhecido em qualquer outro lugar do mundo. É o 
que chamei “paradoxo da judicialização para poder judicializar”. 
Explico. Como o prévio requerimento administrativo respondido é 
condição de procedibilidade para as ações previdenciárias, confor
me precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, na medida 
em que o INSS não responde, deferindo ou indeferindo os pedidos 
administrativos, os segurados se veem obrigados a ingressar com 
um Mandado de Segurança para suprir a ilegal omissão da autar
quia legalmente autorizada a conceder e manter os benefícios. O 
número de Mandados de Segurança aumentou assustadoramente. 
O Judiciário, assim, é acionado, primeiro, para obrigar o INSS a se 
manifestar. Com a decisão administrativa, se não estiver de acordo, 
como ocorre na maioria dos casos, o segurado poderá então ajuizar 
uma ação ordinária de concessão do benefício. Cito aqui um julgado 
em que analisei esta nova tendência de judicialização, durante o 
período da Pandemia:

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRÉVIO RE-
QUERIMENTO. AGENDAMENTO ELETRÔNICO. INACESSIBI-
LIDADE. PRECARIEDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. 
PANDEMIA. PARADOXO DA JUDICIALIZAÇÃO PARA JUDICIA-
LIZAR. SEGURANÇA CONCEDIDA. JULGAMENTO NO COLE-
GIADO AMPLIADO, ART. 942 DO CPC.
1. O processo previdenciário administrativo, desde antes da pandemia, 
já havia se transformado em um processo Kafkiano. Depois, tornou-
se praticamente inacessível, com demonstra o presente caso.
2. Exigir-se hoje o prévio requerimento administrativo se as pessoas 
não conseguem sequer agendar a entrega dos documentos é uma 
maldade com o segurado. Certamente, diante do estado de exceção 
que se instalou, será necessário repensar tal exigência, na medida 
em que tomá-la como absoluta representa incentivar a judicialização.
3. É de conhecimento público e notório que o serviço público em 
questão não está funcionando bem e satisfatoriamente.

445 TRF4, Apelação/Remessa Necessária 5025925-03.2020.4.04.7100/RS, Relator: 
Juiz Federal Julio Guilherme Berezoski Schattschneider, julgamento em: 10 
mar. 2021.
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4. A jurisprudência deste Regional vem considerando que “a 
pandemia não pode obstaculizar os direitos dos segurados” (5001029-
66.2020.4.04.7108, SEXTA TURMA, Relator JOÃO BATISTA PINTO 
SILVEIRA, juntado aos autos em 02/07/2020).
5. O pleno acesso à tutela administrativa e judicial da Seguridade 
Social, consubstanciada em direitos fundamentais, precisa ser 
resguardado. É lamentável que os segurados tenham que judicializar 
duas vezes para obter a tutela dos seus direitos (paradoxo infeliz da 
judicialização para poder judicializar). Uma para obter a negativa 
na via administrativa e outra para obter o reconhecimento do 
direito na via judicial.
6. Diante deste quadro, de domínio público, deve ser dada credi-
bilidade à afirmativa razoavelmente documentada do segurado/
impetrante, sobre o rechaço à tentativa de agendamento na agência 
do INSS.446

7.8 - DIáLOGO InTERInSTITUCIOnAL E pOLíTICAS 
púbLICAS DE DESJUDICIALIZAÇÃO

Em uma estratégia conjunta, os poderes Judiciário e Executi
vo planejam implementar iniciativas que resultem na redução das 
demandas judiciais contra o Instituto Nacional do Seguro Social. 
Foram, a propósito, assinados acordos envolvendo o INSS, o Minis
tério da Economia e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para o 
compartilhamento da base de dados dos três órgãos e para a cria
ção de um comitê executivo de desjudicialização, que contará com 
representantes também da Defensoria Pública da União (DPU) e da 
Advocacia-Geral da União (AGU). Os principais pontos da Estraté
gia Nacional de Desjudicialização dos direitos da Seguridade Social 
são os seguintes:

• Atribuir tratamento adequado às ações judiciais sobre 
concessão e revisão de benefícios previdenciários e assis
tenciais que representam parcela significativa do acervo 
processual da Justiça Federal: 48% dos processos novos

• Buscar a colaboração, articulação e sistematização de so
luções conjuntas e coordenadas para o enfrentamento da 
alta litigiosidade envolvendo questões previdenciárias

446 TRF4, Apelação Cível 5009307-81.2019.4.04.7208/SC, Relator: Desembargador 
Federal Paulo Afonso Brum Vaz.
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• Construir diálogo interinstitucional para identificar po
tenciais pontos de conflitos e das reais causas da litigiosi
dade em matéria previdenciária

• Implementar medidas de prevenção do litígio, estimular à 
resolução consensual das controvérsias, inclusive na esfera 
extrajudicial, e otimizar o processamento das ações previ
denciárias.

• Orientar e apoiar mecanismos que garantam, sempre que 
possível, soluções universais para reais causas da litigiosi
dade em matéria previdenciária.

• Acompanhar e apoiar proposições legislativas que visem à 
redução de litigiosidade.447

Uma das frentes de atuação é “internalizar na esfera admi
nistrativa o entendimento de decisões judiciais já consolidadas”. 
Ou seja, decisões judiciais recorrentes devem passar a nortear os 
pedidos de benefícios, de modo a evitar a necessidade de se acio
nar a Justiça. A propósito, seria salutar que o Presidente do INSS 
colocasse em prática o poder/dever que lhe confere a lei, visando 
a garantir maior efetividade aos direitos da Seguridade Social, em 
especial para a concessão e revisão de benefícios previdenciários e 
assistenciais quando as controvérsias estiverem pacificadas no âm
bito judicial. Veja-se o que dispõe o art. 352 do Decreto 10.410, de 30 
de junho de 2020, que altera o Regulamento da Previdência Social, 
aprovado pelo Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999.

Art. 352. Para fins de reconhecimento inicial de benefícios previ-
denciários, desde que este não acarrete revisão de ato administrati-
vo anterior, o Presidente do INSS poderá editar súmulas adminis-
trativas, que terão caráter vinculante perante o INSS nas seguintes 
hipóteses:
I - sobre tema a respeito do qual exista súmula ou parecer emitido 
pelo Advogado-Geral da União; e
II - sobre tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria 
constitucional, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de 
suas competências, quando definido em sede de repercussão geral 
ou recurso repetitivo e não houver viabilidade de reversão da tese 
firmada em sentido desfavorável ao INSS, conforme disciplinado 

447 Acordo entre INSS e Justiça deve reduzir ações contra Previdência. In: Portal 
INSS.2019. Disponível em: https://www.inss.gov.br/acordo-entre-inss-e-justi 
ca-deve-reduzir-acoes-contra-previdencia/. Acesso em: 20 out. 2020.
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pelo Advogado-Geral da União, nos termos do disposto no § 2º do 
art. 19-D da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.
§ 1º A edição da súmula administrativa de que trata este artigo será 
precedida de avaliação de impacto orçamentário e financeiro pela 
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da 
Economia.
§ 2º As súmulas administrativas serão numeradas em ordem 
cronológica e terão validade até que lei, decreto ou outra súmula 
discipline a matéria de forma diversa, e competirá ao INSS mantê-
las atualizadas em seus sítios eletrônicos.
§ 3º Para fins do disposto neste artigo, a Procuradoria Federal 
Especializada junto ao INSS emitirá parecer conclusivo para propor 
a edição, a alteração ou o cancelamento de súmula administrativa, 
da qual deverá constar o fundamento para a sua edição. (NR)

7.9 - ASSISTênCIA JUDICIáRIA GRATUITA E JUDICIALIZA-
ÇÃO: SObRE A pOSSIbILIDADE DE DEfInIÇÃO JURISpRU-
DEnCIAL DE UM pARâMETRO InICIAL ObJETIVO pARA O 
SEU DEfERIMEnTO nO pROCESSO pREVIDEnCIáRIO

7.9.1 - Introdução

O direito à gratuidade da justiça está referido no art. 5º, LX
XIV, da Constituição da República, estabelecendo que: “O Estado 
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprova
rem insuficiência de recursos”. Portanto, consubstancia-se em uma 
garantia constitucional que assegura aos hipossuficientes a presta
ção de assistência judiciária gratuita.

Trata-se de conquista histórica, princípio constitucional e di
reito fundamental, intimamente relacionada com uma das ondas de 
acesso à justiça preconizadas por Cappelletti e Garth. A efetivação 
do acesso à justiça diz respeito ao cumprimento de condições obje
tivas que garantem ao cidadão a oportunidade de obter a resolução 
de seu conflito de interesses pelo Poder Judiciário. No entanto, as 
despesas processuais podem limitar essa garantia de uma parcela 
da população. “A justiça [...] só podia ser obtida por aqueles que 
pudessem enfrentar seus custos; aqueles que não pudessem fazê-lo 
eram considerados os únicos responsáveis por sua sorte. O acesso 
formal, mas não efetivo à justiça, correspondia à igualdade apenas 
formal, mas não efetiva”.448
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Neste breve arrazoado, vertendo aproximações sobre a As
sistência Judiciária Gratuita no Processo Previdenciário, enquanto 
lócus de solução de conflitos judicializados sobre os direitos da Se
guridade Social que demanda tratamento específico e diferenciado, 
trago à reflexão perspectivas críticas em torno das ideias (concretas) 
de limitação do acesso ao direito de gratuidade por via legislativa 
e à ausência de um parâmetro objetivo como início (abertura) de 
interpretação judicial para a análise dos pedidos de AJG. Almejo 
demonstrar que eventuais abusos da AJG não se resolvem pelo le
gislador e sim pelos tribunais, estabelecendo o referido parâmetro, 
que entendo ser o limite teto para o valor dos benefícios do RGPS.

7.9.2 - Riscos intrínsecos à limitação do acesso à AJG pelas 
vias legislativa e judicial

Depois que Assistência Judiciária Gratuita passou a ser a 
panaceia para a desjudicialização, ataca-se, ao invés da origem do 
problema, o instituto em si, que desempenha papel fundamental na 
ampliação das vias de acesso à justiça. Mata-se o mensageiro por
que a mensagem não nos interessa (“ne nuntium necare”).

Tratase de rematado equívoco legislativo, se considerarmos 
que o Brasil é um país marcado pela pobreza extrema e ainda conta 
com imensos gargalos de acesso à justiça. Correse o sério risco de 
esvaziamento da Justiça Federal comum e dos Tribunais Regionais 
Federais, que julgam metade dos processos previdenciários no Bra
sil, e o fazem com qualidade inquestionável, construindo, há déca
das, a melhor jurisprudência sobre os direitos da Seguridade Social.

A supressão da AJG ampla no processo previdenciário, cuja 
razão de ser está vinculada à necessidade de alargamento das vias 
de acesso à justiça previdenciária, devido à retração da via admi
nistrativa na concessão dos benefícios e à imprescindibilidade de 
concretização dos direitos sociais fundamentais, pode redundar em 
sobrecarga dos Juizados Especiais Federais, hoje já ordinarizados e 
assoberbados pelo excesso de processos.

Tem-se este trabalho muito bem dividido entre a Justiça Fe
deral e os Juizados Especiais Federais, os dois microssistemas fun
cionando satisfatória e equilibradamente. Mas, uma quinada com a 
limitação do direito à AJG fará com que aquela se torne uma justiça 

448 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça..., p. 20.
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de elevado risco, pelo fantasma dos ônus da sucumbência, além de 
inacessível a muitos em razão das custas processuais que precisa
ram ser adiantadas.

Nessa senda, o processo previdenciário na Justiça Federal vai 
se tornar, além de uma justiça elitizada, autêntica batalha pelos ho
norários. Considerando a situação atual, em que os Procuradores 
Federais que defendem o INSS em juízo percebem honorários ad
vocatícios, cumulativamente com a remuneração, equiparada à dos 
juízes, penso que, ao menos nos processos previdenciários, não se 
deveria legislar no sentido de limitar o sacrossanto direito consti
tucional à AJG.

Nos Juizados Especiais Federais, impera a gratuidade, não 
há condenação honorária e os riscos da sucumbência são mínimos. 
Todavia, embora não se possa dizer que a cognição nos juizados 
seja ampla, ninguém ignora que a própria sumariedade e informa
lidade, que também são seus princípios estruturantes, culminam 
por implicar déficits garantísticos importantes. Na prática, isso fica 
muito mais claro quando se contrasta a jurisprudência das Turmas 
Recursais com a dos Tribunais Regionais Federais. O aprofunda
mento das matérias no julgamento dos recursos julgados pelos 
TRFs é algo que não se deveria prescindir. Imagine-se que nem se
quer a Ação Rescisória, uma das ações mais recorrentes e importan
tes no processo previdenciário, pode ser manejada no rito sumário 
dos Juizados Especiais.

Acredito que afunilar o acesso à justiça previdenciária por 
meio da limitação da AJG, além de inconstitucional, seria um gran
de retrocesso civilizacional. Talvez se esteja mesmo decretando o 
fim da Justiça Federal, cujo espírito e alma estão nas ações previ
denciárias, interrompendo um trabalho de construção pretoriana 
de mais de 40 anos e por todos os atores do Direito Previdenciário 
admirada.

7.9.3 - Limitação do acesso à justiça pela criação de óbices 
legais à concessão da AJG

Tramita no Congresso Nacional, em caráter de urgência, o 
Projeto de Lei 6160/2019, encaminhado pelo Executivo, que cria 
obstáculos ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça. 
Vejam-se os arts. 2º e 5º do PL:
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Art. 2º A Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:
“Art. 45-A. Terá direito à gratuidade de que trata o art. 45 a pessoa 
pertencente a família de baixa renda, assim entendida:
I - aquela com renda familiar mensal per capita de até meio salário 
mínimo; ou
II - aquela com renda familiar mensal de até três salários mínimos.
§ 1º A prova da condição de que trata o caput será realizada por 
meio da apresentação pelo autor do comprovante de habilitação 
em cadastro oficial do Governo federal instituído para programas 
sociais.
§ 2º Condenado o beneficiário da assistência judiciária gratuita ao 
pagamento de honorários, desde que não tenha obtido em juízo, 
ainda que em outro processo, créditos suficientes para suportar 
a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão 
sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser 
executadas no prazo de cinco anos, contado do trânsito em julgado 
da decisão, se o credor demonstrar que deixou de existir a situação 
prevista no caput.
§ 3º Findo o prazo de cinco anos a que se refere o § 2º, as obrigações 
decorrentes da sucumbência do beneficiário da assistência judiciária 
gratuita que ainda não estiverem sendo executadas ficam extintas”.
Art. 5º - A Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, passa a vigorar com 
as seguintes alterações:
“Art. 3º-A O acesso ao Juizado Especial Federal Cível independerá 
do pagamento de custas, taxas ou despesas processuais apenas na 
hipótese de concessão de assistência judiciária gratuita.
§ 1º Terá direito à gratuidade prevista no caput a pessoa pertencente 
à família de baixa renda, assim entendida:
I - aquela com renda familiar mensal per capita de até meio salário 
mínimo; ou
II - aquela com renda familiar mensal de até três salários mínimos.
§ 2º A prova da condição de que trata o § 1º será realizada por 
meio da apresentação pelo autor do comprovante de habilitação 
em cadastro oficial do Governo federal instituído para programas 
sociais.
§ 3º Condenado o beneficiário da assistência judiciária gratuita ao 
pagamento de honorários, desde que não tenha obtido em juízo, 
ainda que em outro processo, créditos suficientes para suportar 
a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão 
sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser 
executadas no prazo de cinco anos, contado do trânsito em julgado 
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da decisão, se o credor demonstrar que deixou de existir a situação 
de prevista no § 1º.
§ 4º Findo o prazo de cinco anos a que se refere o § 3º, as obrigações 
decorrentes da sucumbência do beneficiário da assistência 
judiciária gratuita que ainda não estiverem sendo executadas ficam 
extintas.449

Coloco-me contra o afunilamento do acesso à justiça a partir 
da limitação ao deferimento do benefício da Assistência Judiciária 
Gratuita. O problema maior está na retração da via administrativa. 
Os índices de negativas do INSS, ultimamente muito maiores do 
que sempre foram, passaram a ser acintosos. Conforme se tem no
ticiado, mais da metade dos requerimentos são indeferidos.450 Por 
outro lado, o elevado índice de procedências evidencia que não se 
trata de um acesso abusivo à justiça, que mereça ser forçadamente 
reprimido por uma medida legislativa.

O direito à Assistência Judiciária gratuita, como disse, tem 
assento na Constituição e decorre do princípio do Acesso à Justiça 
(art. 5º, XXV, CR). Representa uma garantia de ampliação do acesso 
à justiça para aqueles que não têm condições de pagar as despesas 
do processo. Se existem casos de pessoas que litigam indevidamen
te sob o pálio da Assistência Judiciária Gratuita, são estes abusos e 
somente esses que devem ser coibidos.

Eventuais limites não podem ser estabelecidos por meio de 
lei, sobretudo de modo tão aviltante que quase aniquila o direito, 
ferindo de morte seu núcleo essencial, como nesta proposta legisla
tiva. Isso representaria o fim mesmo da AJG, na medida em que en
gessaria a análise judicial mais acurada e particularizada que deve 
preceder ao deferimento ou indeferimento do pedido, tal como pre

449 BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 6.160/2019. Altera a Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, para 
regulamentar a utilização do seguro-garantia em substituição aos depósitos 
recursais trabalhistas, a Lei 5.010, de 30 de maio de 1966, a Lei 7.347, de 24 de 
julho de 1985, a Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, e a Lei 10.259, de 12 de julho de 
2001, e disciplina o procedimento de homologação de acordo extrajudicial no 
Contrato de Trabalho Verde e Amarelo. Disponível em: https;//www.camara.
leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1837797. Acesso em: 30 
mar. 2021.

450 CASTELANI, Clayton. Benefícios negados pelo INSS superam concessões pela 
primeira vez em dez anos. In: Portal da Folha de São Paulo. 2020. Disponível em: 
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2020/06/beneficios-negados-pelo-inss-
superam-concessoes-pela-1a-vez-em-dez-anos.shtml. Acesso em: 25 mar. 2021.
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coniza o CPC. Certamente, a aprovação de um texto legal tão limi
tador, num estágio em que o fantasma do consenso positivista volta 
a assombrar, representaria um risco muito grande de os juízes não 
conseguirem se libertar das amarras legislativas e, desconsideran
do a diferença entre texto e norma, fazer tabula rasa das situações 
particularizadas da facticidade e da fenomenologia de cada caso.

Observa-se na práxis do processo previdenciário um “dema
siado subjetivismo judicial”, impedindo que o direito à AJG fique 
reservado aos seus legítimos destinatários. Isso implica, vezes sem 
conta, tratamentos desiguais para situações idênticas.

Sustento, portanto, a adoção de um único critério objetivo ra
cional, que possa servir de norte hermenêutico para a compreensão 
judicial, que hoje atua na base do subjetivismo e da discricionarie
dade. A tarefa é dos juízes e não do legislador. É preciso construir 
precedentes jurisprudenciais que definam um critério objetivo uti
lizável no processo previdenciário, sem adentrar em matéria de 
fato, defesa aos mecanismos de solução de demandas repetitivas.

É factível a solução do problema de pessoas que têm condi
ções de pagar as despesas processuais litigando sob o pálio da AJG, 
circunstância que em tese pode contribuir para o abuso do direito 
de ação e a judicialização sem riscos, criando-se alguns filtros juris
prudenciais firmados racionalmente e depois de amplo debate pela 
via dos precedentes vinculantes, forjados em IRDR ou IAC.

7.9.4 - A jurisprudência pacífica que rechaça a adoção de 
parâmetros objetivos estanques para o (in)deferimento da AJG 
confrontada pela práxis pretoriana

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça 
sobre gratuidade de justiça entende que o exame judicial não pode 
se amparar unicamente em critério objetivo, sem deixar de consi
derar a situação financeira concreta da parte interessada.451 Ainda, 
de acordo com o STJ, a afirmação de pobreza goza de presunção 
relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir 
ou revogar o benefício da assistência judiciária gratuita quando 

451 STJ, 1ª Turma, AgInt no REsp. 1.463.237, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia 
Filho, 16.02.2017; STJ, 2ª Turma, REsp. 1.706.497, Rel. Ministro Og Fernandes, 
julg. 06.02.2018; STJ, 3ª Turma, AgInt no REsp. 1.703.327, Rel. Ministra Nancy 
Andrighi, julg. 06.03.2018.
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houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira 
da parte452.

Na mesma linha, a Corte Especial do TRF4, antes do Código 
de Processo Civil de 2015, decidiu nos seguintes termos:

“Para a concessão da assistência judiciária gratuita basta que a parte 
declare não possuir condições de arcar com as despesas do processo 
sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, cabendo à parte 
contrária o ônus de elidir a presunção de veracidade daí surgida - 
art. 4º da Lei nº 1060/50. 2. Descabem critérios outros (como isenção 
do imposto de renda ou renda líquida inferior a 10 salários mínimos) 
para infirmar presunção legal de pobreza, em desfavor do cidadão. 
3. Uniformizada a jurisprudência com o reconhecimento de que, 
para fins de Assistência Judiciária Gratuita, inexistem critérios de 
presunção de pobreza diversos daquela constante do art. 4º da Lei 
nº 1060/50”.453

Nada obstante, na práxis judicial de primeiro e segundo 
graus, continua-se adotando, de modo geral, algum parâmetro de 
renda. Conquanto se refira que basta a declaração de pobreza para 
o deferimento da benesse, no caso a caso, utilizamse critérios ob
jetivos como, por exemplo, o número de salários mínimos, o valor 
teto dos benefícios da previdência, os limites de isenção do IR, o 
valor de três salários mínimos ou o valor de 40% do teto do RGPS, 
conforme art. 790, § 3º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/17, e 
outros que ficam na inventividade dos juízes.

Esta diversidade de critérios (objetivos) denota o quão bené
fico seria a estipulação de algum referencial objetivo que pudesse 
servir de ponto de partida para a análise da situação financeira con
creta do requerente.

Em certa medida, as divergências podem ser atribuídas ao 
fato de que, após a uniformização operada pela Corte Especial, en
trou em vigor o Código de Processo Civil de 2015, que, em seu art. 
99, § 2º, confere ao julgador a possibilidade de indeferir a justiça 
gratuita quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

452 STJ, AgInt nos EDcl no RMS 59185/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 
Quarta Turma, julgado em 17.12.2019, DJe 19.12.2019).

453 TRF4, Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Apelação Cível 
5008804- 40.2012.404.7100, Corte Especial, Relator Desembargador Federal 
Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, Relator para Acórdão Desembargador 
Federal Néfi Cordeiro, por maioria, julgado em 22.11.2012.
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de pressupostos legais para a concessão do benefício, apesar da de
claração de hipossuficiência econômica feita pelo requerente.

Assim, considerando o atual cenário jurisprudencial, e com 
o objetivo de conferir maior segurança jurídica (previsibilidade das 
decisões judiciais) e tratamento mais isonômico entre jurisdiciona
dos que se encontrem em situação econômico-financeira bastante 
semelhante, vejo que há espaço e até mesmo necessidade de se pen
sar na uniformização do entendimento acerca da questão.

Como se percebe, a jurisprudência rechaça a fixação de um 
critério objetivo totalizante ao qual se recorra como balizador único 
disjuntivo para a concessão ou não da gratuidade da justiça. Vale 
destacar que, consultando os diversos julgados, constatase que a 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o paradigma da 
Corte Especial deste Regional, quanto a refutar o critério único 
objetivo, formaram-se a partir da interpretação do texto do art. 4º 
da Lei 1.060/50, que acabou sendo expressamente revogado pelo 
Código de Processo Civil de 2015 (Lei 13.105/15), o qual passou a 
disciplinar de maneira quase integral o benefício da gratuidade da 
justiça. O art. 4º da Lei 1.060/50 assim dispunha: “a parte gozará dos 
benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 
própria petição inicial, de que não está em condições de pagar às 
custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo pró
prio ou de sua família”. Hoje, o art. 98 do CPC/15 assim estatui: “a 
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insufici
ência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na for
ma da lei”. E o § 3º do art. 99 do CPC/15 diz o seguinte: “presume
-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 
por pessoa natural”.

A sutil alteração do texto – embora não tenha sido profunda 
ou ruptora - permite ao menos uma releitura da jurisprudência do 
STJ e da decisão da Corte Especial do TRF4 - sem evidentemente 
desprezá-las - para que sejam ressignificadas a partir do novo texto 
inserido pelo CPC/15.

Então, se, por um lado, não é possível criar critérios objetivos 
excludentes de renda para o (in)deferimento da gratuidade, por ou
tro, nada parece impedir que, como início de compreensão ou ponto 
de partida, seja estabelecido um patamar de rendimentos cuja per
cepção, única e exclusivamente, não seja apta a afastar a presunção 
de hipossuficiência econômica decorrente da declaração feita pelo 
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interessado. É aqui onde enxergo um campo propício para a unifor
mização, pois, como já afirmei em outra oportunidade, é preferível 
haver um mínimo de objetividade a deixar-se ao exame complexo 
do caso a caso, o que acabará descambando para o indesejável sub
jetivismo, o qual nem sempre conduzirá a resultados isonômicos.

Além disso, é importante referir que o Centro Nacional de 
Inteligência da Justiça Federal, por meio da Nota Técnica 22/2019, 
em estudo realizado acerca dos critérios e impactos da concessão 
da gratuidade no âmbito da JF, afirma que a dispersão jurispruden
cial em torno dos critérios utilizados para o deferimento da justiça 
gratuita é um dos fatores incentivadores da intensa judicialização 
das demandas. Também convém referir a disposição do governo 
em rever o benefício de gratuidade da justiça, devido à falta de ob
jetividade sobre quem merece ou não o benefício, o que faz com que 
algumas pessoas que poderiam pagar tenham acesso à gratuida
de enquanto outras, que não podem custear o processo, aguardam 
avaliação de critérios pelo juiz. Prova disso é o PL que mencionei 
alhures.

7.9.5 - Reflexões sobre um possível parâmetro específico para 
o processo previdenciário

Sem prejuízo da ampliação do objeto da discussão para as 
demais matérias em outra oportunidade, é importante que, em um 
primeiro passo, a uniformização alcance as demandas de nature
za previdenciária. Aqui, parece adequado compreender a relativa 
autonomia do processo previdenciário, que é regido por princípios 
e institutos próprios, como bem reconheceu o STJ em precedente 
vinculante, cuja transcendência dos seus motivos determinantes 
autorizam que sejam considerados em todos os processos previden
ciários. Neste emblemático precedente, o STJ consagrou a natureza 
especial do processo previdenciário, admitindo que nele há uma 
relativa mitigação ou “flexibilização dos rígidos institutos processu
ais”, admitindo-se maior maleabilidade procedimental, consoante a 
ementa do Tema 629/STJ que é do pleno conhecimento de todos e já 
comentei alhures.

A partir dessa relativa autonomia procedimental, que confe
re ao processo previdenciário um sentido voltado a ampliar o aces
so dos presumidamente hipossuficientes à Justiça Previdenciária, 
é que se pode colocar em discussão a gratuidade da justiça apenas 
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nos processos previdenciários, sem qualquer comprometimento de 
uma perspectiva mais ampla e que pode não atender adequada
mente suas peculiaridades e idiossincrasias.

No processo previdenciário não é possível se estabelecer cri
térios, legais ou jurisprudenciais, demasiado apertados, muito me
nos absolutos. Os critérios sempre devem ser normas de abertura e 
não de fechamento. Os segurados do INSS e aqueles que aspiram 
benefícios previdenciários na via judicial raramente ostentam boas 
condições financeiras, ou, melhor dizendo, possibilidade de pagar 
as custas e despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência. 
Mesmo com a possibilidade legal de concessão parcial da AJG, con
sidero que não é útil e nem produtivo ao Poder Judiciário passar a 
investigar eventuais sinais de riqueza dos autores destas ações. O 
custo-benefício seria negativo. Seria mais producente tornar gratui
ta a justiça previdenciária como regra geral. Vai-se gastar dinheiro 
e tempo precioso com uma questão periférica. Hoje, uma enxurrada 
de agravos de instrumento assoberba os tribunais discutindo justa
mente os limites para a concessão da AJG, enquanto o mérito destas 
ações fica para um segundo plano.

O processo previdenciário, em razão da sua marcada conota
ção social, não pode ser um processo de risco, em que o fantasma da 
condenação honorária paire sobre as cabeças dos segurados e seus 
dependentes. Sempre foi assente a presunção de hipossuficiência 
dos segurados do INSS em juízo (ver precedente vinculante do STJ, 
o conhecido Tema 629, em que essa condição ficou expressa). Daí, 
já se vê que a gratuidade da justiça é um direito a eles intrínseco. 
Negar esse direito me parece violar, além do princípio do acesso à 
justiça, o princípio constitucional da máxima proteção social.

Veja-se que, nestes processos, sobretudo quando aumentam 
exponencialmente as ações cujo objeto são benefícios por incapaci
dade, em razão do adoecimento da população, a perícia médica se 
faz essencial. Como exigir que o segurado, sem o benefício da AJG, 
adiante os honorários periciais?

Deve-se lembrar, se a preocupação é com os honorários agora 
devidos aos Procuradores Públicos, que, conforme o disposto no § 
2º do art. 98 do CPC/15, a concessão de gratuidade não afasta a 
responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pe
los honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, podendo 
o vencido beneficiário ser executado no prazo de 5 (cinco) anos após 
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o trânsito em julgado da decisão, caso haja alteração na sua situação 
financeira.

7.9.6 - possíveis parâmetros e suas inconsistências

A partir destas premissas epistemológicas, gostaria de ana
lisar, mais de perto e criticamente, alguns critérios que são comu
mente utilizados na práxis judicial. Uns aviltantes, outros demasia
damente elevados.

Em primeiro lugar, o limite de isenção do imposto de ren
da – um dos parâmetros que ainda se vê em decisões no primeiro 
grau de jurisdição. Embora adequado, revela-se insuficiente como 
ponto de partida. Isso porque o limite atual de R$ 1.903,98 por mês 
encontra-se absolutamente defasado. A evolução do salário mínimo 
de 1994 até 2021 foi de R$ 70,00 (setenta reais – 09/1994) a R$ 1.100,00 
(um mil e cem reais – 01/2021). Ressalvado o arredondamento rea
lizado para fins de facilitar a comparação, temos que o salário mí
nimo atual é 15,71 vezes maior que o salário mínimo de 1994. Ao 
transpor essa mesma analogia para a tabela do IRPF, o limite de 
isenção atual é 1,9 vezes maior que o salário mínimo. Proporcional
mente, em 09/1994 o limite de isenção da tabela do IRPF era de R$ 
620,71 (seiscentos e vinte reais e setenta e um centavos), ou seja, 8,9 
vezes maior que o salário mínimo à época. O paralelo traçado de
monstrou, ainda que de forma rápida e simplória, o quanto a tabela 
do IRPF está defasada se comparada ao salário mínimo, uma vez 
que, se fosse buscada a mesma proporção de evolução que existia 
em 09/1994, para os dias de hoje, o limite de isenção deveria estar 
em R$ 9.266,31 (nove mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e 
um centavos), o que evidencia a imprestabilidade do critério do li
mite de isenção do IR para a finalidade pretendida. Segundo estudo 
elaborado pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita 
Federal do Brasil (SINDIFISCO NACIONAL), a defasagem da tabela 
do imposto de renda em relação à inflação alcança 103,87% desde 
1996. Logo, o limite atual de isenção do imposto de renda não se 
mostra, sob qualquer ângulo, um critério válido para aferir condi
ções de elegibilidade para a gratuidade da justiça.454

454 DALL’AGNOL, Laísa. Defasagem do Imposto de Renda chega a 104%, dizem 
auditores. In: Folha de São Paulo, 11 jan. 2020. Disponível em: https://agora.
folha.uol.com.br/grana/2020/01/defasagem-do-imposto-de-renda-chega-a-
103-dizem-auditores.shtml. Acesso em: 30 mar. 2021.
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Em segundo lugar, o parâmetro fixado pelo § 3º do art. 790 
da CLT (na redação dada pela Lei 13.467/17), que prevê a concessão 
da justiça gratuita ao reclamante que perceba salário igual ou infe
rior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do 
RGPS, o que corresponde a R$ 2.573,42 (para o ano de 2021), embo
ra adequado, é igualmente insuficiente. Não se pode afirmar que a 
parte que perceba pouco mais do que 2,3 salários mínimos possu
am condições de arcar com o ônus do processo sem comprometer 
o sustento próprio ou de sua família. Segundo estimativa do DIEE
SE, em contrapartida, ao salário mínimo nominal (R$ 1.100,00, em 
2021455), o salário mínimo necessário para sustentar uma família de 
quatro pessoas – formada, em média, por dois adultos e duas crian
ças - com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer vestuário, 
higiene, transporte e previdência social –, na média entre janeiro e 
julho de 2020, deveria representar o valor líquido de R$ 4.511,52.456

Vale lembrar que custear o processo sem prejuízo do sustento 
próprio ou da família não significa apenas ter de pagar as custas, e 
sim também assumir financeiramente o risco de litigar e perder a 
demanda em face da Fazenda Pública sofrendo a condenação aos 
honorários de sucumbência (segundo o texto do art. 98, caput, do 
CPC/15, a gratuidade pressupõe “insuficiência de recursos para pa
gar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”).

Nesse sentido, o custo mínimo que o particular poderá ter 
de suportar litigando no juízo comum da Justiça Federal (1% sobre 
o valor da causa para ações cíveis, em geral - Lei 9.289/96 - mais 
10% de honorários advocatícios sobre o valor da causa – art. 85, § 
2º, do CPC/15), considerando o valor da causa de, no mínimo, 60 
salários mínimos (valor aquém estará na alçada dos Juizados Espe
ciais Federais) equivale aproximadamente a R$ 6.600,00. Portanto, 
a percepção de salário pouco acima de R$ 2.573,42 não poderá, à 
evidência, fazer frente ao custo mínimo do processo judicial.

455 BRASIL. Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e 
Trabalho. Portaria SPRT/ME nº 477, de 12 de janeiro de 2021. Dispõe sobre o 
reajuste dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
e dos demais valores constantes do Regulamento da Previdência Social - RPS. 
(Processo nº 10132.112045/2020-36). Disponível em: https://www.in.gov.br/
en/web/dou/-/portaria-seprt/me-n-477-de-12-de-janeiro-de-2021-298858991. 
Acesso em: 30 mar. 2021.

456 PESQUISA nacional da Cesta Básica de Alimentos. In: Portal do DIEESE. 2020. 
Disponível em: https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.
html. Acesso em: 26 mar. 2021.
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Em terceiro lugar, o critério de renda familiar mensal per ca-
pita de até meio salário mínimo ou de renda familiar mensal de até 
3 (três) salários mínimos, que consta do Projeto de Lei 6.160/19, e 
que vem sendo adotado por alguns magistrados na Justiça Federal 
da 4ª Região, também se revela insuficiente para a finalidade ora 
proposta. Lembre-se que a gratuidade da justiça requer a presença 
de hipossuficiência econômico-financeira do interessado, e não a 
condição de miserabilidade social. Este parâmetro que se pretende 
implantar pela via legislativa é deveras aviltante e, como disse an
tes, fere de morte o núcleo essencial do direito fundamental à gra
tuidade de justiça. Portanto, mostrase um critério inconstitucional.

Em quarto lugar, considero que o parâmetro de 10 (dez) sa
lários mínimos (atualmente representa R$ 11.000,00), se mostra re
lativamente elevado, portanto, inadequado para ser adotado como 
ponto de partida. É um valor que se afasta do custo mínimo do 
processo judicial. Com efeito, não identifico base de realidade para 
lastrear a afirmação de que esse seja um limite salarial inicial até 
o qual não se permita ilidir a presunção de pobreza da declaração. 
Além do mais, se fosse definido um ponto de partida tão alto, o que 
se observaria, na prática, é que esse acabaria se tornando um ver
dadeiro ponto de chegada. Isto é, um critério objetivo totalizante a 
impedir a comprovação da insuficiência econômica para quem per
cebesse rendimentos acima de dez salários mínimos, exatamente 
aquilo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a tese 
firmada pela Corte Especial deste Regional rechaçaram.

O teto do Regime Geral da Previdência Social – RGPS, ao que 
penso, além de guardar consonância temática com a matéria previ
denciária, é o que mais se aproxima do custo mínimo do processo 
no juízo comum. Adotar o teto do RGPS como parâmetro herme
nêutico inicial não significa afirmar que a percepção de rendimen
tos acima desse patamar implique o automático indeferimento da 
justiça gratuita. A presunção de veracidade, em tal hipótese, apenas 
terá menor força, e poderá ser complementada por outros meios, 
conforme a situação econômica específica da parte no caso concre
to.457 Para citar um exemplo, imagine-se a situação em que a parte 

457 O limite-teto do RGPS funcionaria como uma espécie de topos hermenêutico. 
Os topoi são argumentos que, por se encontrarem em uma zona de consenso, 
tornam possível a invocação de outros argumentos. Constituem pontos de 
vista ou opiniões comumente aceitas, e a sua força é mais a força da persuasão 
do que a força da verdade. São, assim, pontos de partida da argumentação tal 
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interessada obtenha rendimentos superiores ao teto do RGPS, po
rém esteja custeando tratamento dispendioso de uma enfermidade 
sua ou de um familiar, circunstância que o impossibilitará, apesar 
da renda, de fazer frente às despesas do processo judicial. A ficção 
jamais deverá se sobrepor à realidade e à facticidade do caso con
creto em análise.

Importante ressaltar que, nesses casos, o indeferimento só se 
revelaria possível se, por iniciativa do juiz ou da parte contrária, 
o interessado, devidamente intimado, não demonstrasse a efetiva 
hipossuficiência econômico-financeira (art. 99, § 2º, do CPC).

7.9.7 - Conclusão

O que me leva a sugerir um mínimo de objetividade, com 
início de interpretação, meio a contragosto, porque isso pode ser 
confundido com uma postura lastreada no superado e indesejado 
positivismo, é justamente a forma mais grave de positivismo que 
contamina os nossos tribunais que é o subjetivismo e o solipsismo 
na apreciação dos pedidos de AJG. Concretamente, é o comporta
mento hermenêutico de alguns juízes no processo previdenciário. 
Preocupados com a judicialização, a partir de critérios sem raciona
lidade, sacrificam o direito ao acesso à justiça dos segurados presu
midamente hipossuficientes. Resumindo: estão mais empenhados 
em debelar a crise dos números (quantitativa) do que solucionar os 
conflitos das pessoas e suas circunstâncias (crise qualitativa).

Essas razões me levam a sustentar que a vedação jurispru
dencial do estabelecimento de critérios objetivos únicos para a con
cessão de justiça gratuita não impede que se defina, no processo 
previdenciário, que: (i) o parâmetro objetivo mais racional e ade
quado à realidade do processo previdenciário é o limite teto dos 
benefícios do RGPS; (ii) a percepção de rendimentos brutos até o 
limite-teto dos benefícios do RGPS não afasta, por si só, a presunção 
de veracidade da afirmação de hipossuficiência econômica; (iii) a 
percepção de renda bruta acima desse limite não acarreta o auto
mático indeferimento da gratuidade da justiça.

como o são os fatos e as verdades, os valores e as presunções, com a diferença 
que os topoi dizem respeito a auditórios específicos, no caso os atores do 
processo previdenciário.
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7.10 - pOR UM ChOqUE DE EfICáCIA nO pROCESSO ADMI-
nISTRATIVO pREVIDEnCIáRIO: O pERCURSO DO COnfLITO 
pREVIDEnCIáRIO E O MODELO ADMInISTRATIVO DE 
SOLUÇÃO COMO COnTRIbUTOS pARA LITIGIOSIDADE

Conforme bem asseverou Bruno Takahashi, no conflito pre
videnciário “o bem tido por escasso é a prestação que se pretende 
obter em face do INSS, o que envolve benefícios e serviços ou mes
mo a majoração de uma prestação já concedida”. A escassez, de sua 
vez, “decorre da ideia de que o sistema possui recursos limitados, 
devendo ser eleitas contingências e requisitos específicos para o pa
gamento dos benefícios (princípio da seletividade)”. Em relação aos 
sujeitos contrapostos do conflito, “são aquele que pretende obter a 
prestação (segurado, dependente ou requerente do benefício assis
tencial), e o INSS. O problema alocativo, por último, “é saber se o 
benefício deve ou não ser destinado ao que realiza o pedido”.458

Grosso modo, pode-se afirmar, nesta linha, que o conflito 
previdenciário é caracterizado pelo inconformismo daquele que, 
sedizente segurado, dependente ou assistido, pretende um benefí
cio ou serviço do Sistema de Seguridade Social, e tem sua pretensão 
indeferida pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS (autar
quia que tem a função de conceder e manter tais prestações).

Diante do indeferimento inicial do pedido, o interessado 
pode apresentar recurso administrativo ao Conselho de Recursos 
da Previdência Social ou ajuizar ação no órgão judicial competente. 
Como há um descrédito no possível sucesso do eventual recurso 
administrativo, e, não sendo o exaurimento da via administrativa 
condição de procedibilidade para a ação judicial, a maioria dos re
querentes prefere não recorrer administrativamente, muito menos 
esgotar as possibilidades recursivas.

Neste ponto, já se vê que seria necessário um trabalho sério de 
informação e aculturamento no sentido de resgatar a credibilidade 
das instâncias recursais administrativas, hoje abandonadas. Claro 
que esta viragem cultural passa por uma necessária assunção de res
ponsabilidade do CRPS, sobre o seu papel no contexto constitucio
nal de concretização dos direitos da Seguridade Social. Demanda, 

458 TAKAHASHI, Bruno. Reformas previdenciárias como prováveis causas de 
litigiosidade. In: BERWANGER, Jane Lúcia W.; SERAU Jr. Marco Aurélio; 
FOLMANN, Melissa. Previdência em tempos de reformas. p. 23-34, Porto Alegre: 
Lex Magister, 2015.
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pode-se dizer, uma profunda reviravolta hermenêutica que supere 
o papel de mero chancelador de decisões de primeiro grau admi
nistrativo. Maior aderência no campo decisório aos princípios cons
titucionais e às peculiaridades do caso concreto em exame, maior 
flexibilização hermenêutica, mais obediência à jurisprudência pre
videnciária e, notadamente, aos precedentes jurisprudenciais.459

São escandalosos os casos de negativa de concessão de bene
fícios sob o argumento da falta de provas dos requisitos prescritos 
em lei, como tempo de contribuição e/ou de trabalho rural, incapa
cidade laboral ou demonstração do exercício de atividade especial, 
decorrentes de postura da autarquia previdenciária calcada em in
terpretação meramente literal das leis previdenciárias – desconsi
derando princípios constitucionais e entendimentos consolidados 
nos Tribunais.460

Bruno Takahashi levanta uma hipótese verdadeiramente 
preocupante. Os incentivos que os servidores do INSS têm para se 
desincumbirem dos seus misteres. Diante das sempre ocorrentes 
tentativas de fraudes, parece serem incentivados para indeferir os 
pedidos para não correrem risco de responder a processo discipli
nar por erros técnicos.

Além disso, os objetivos são ambíguos e conflitantes. Qual seria o 
objetivo do agente administrativo do INSS? Evitar o maior número 
de fraudes ou conceder adequadamente o maior número de 
benefícios? Analisar detalhadamente cada caso ou apressadamente 
o maior de casos?461

Não é sem causa que hoje se indefere muito mais do que se 
concede.

459 O distanciamento entre a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores 
e a legislação administrativa, segundo Alexandre Triches, é uma das causas da 
litigiosidade em matéria previdenciária (TRICHES, Alexandre Schumacher. 
Direito processual Administrativo Previdenciário. São Paulo: RT, 2014. p. 149-150).

460 Por todos, refiro elucidativo artigo de Marco Aurélio Serau Jr. (SERAU JR. 
Marco Aurélio. Conflito previdenciário: raízes, características e motivos do 
excesso de litigiosidade. In: COSTA, José Ricardo Caetano; VASCONCELOS 
FILHO, Oton de Albuquerque (coords.). Direitos sociais, seguridade e previdência 
social [Recurso eletrônico]. p. 376-392, Florianópolis: CONPEDI, 2015).

461 TAKAHASHI, Bruno. Reformas previdenciárias como prováveis causas de 
litigiosidade..., p. 27.
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Essa tendência de indeferimento, que assume uma caracte
rística de quase “orientação institucional”, decorre, em boa medida, 
da hiperativa e exuberante sanha legislativa em matéria previden
ciária. Sem contar as frequentes Emendas Constitucionais, a cada 
ano são aprovadas dezenas de Leis, Medidas Provisórias, Decretos 
e normas de hierarquia inferior disciplinando o acesso e as condi
ções de elegibilidade aos benefícios e serviços da Seguridade Social.

Em qualquer ramo do direito a inflação legislativa, típica do 
Estado do Bem-Estar Social, conforme já discuti alhures, representa 
um fator que conspira contra o cumprimento e a exata compreensão 
dos textos legais.462 Na matéria previdenciária, têm-se alguns agra
vantes. Além da insegurança jurídica, que dificulta a compreensão 
pelas pessoas destinatárias das normas, a mudança frequente dos 
padrões de segurança social culmina por frustrar todos os projetos 
de vida dos indivíduos e famílias seguradas, suas expectativas le
gítimas de direito e a confiança que deve nortear as relações entre o 
Estado e os cidadãos. Gera, ademais, duas outras externalidades ne
gativas: (1) uma corrida às Agências do INSS, em busca da conces
são de benefícios ainda sob a égide da lei revogada mais benigna, 
muitas vezes com palpáveis prejuízos aos direitos do segurado, e 
(2) outra corrida ao Poder Judiciário, decorrência dos conflitos pre
videnciários que se instalam em razão das dúvidas, inconsistências, 
ilegalidades e inconstitucionalidades que costumam acompanhar 
as reformas legislativas neoliberais.

Toda esta “normatização exagerada”, vista na sua essência, 
tende a limitar o acesso aos referidos direitos previdenciários. São 
“leis” mais duras e seletivas. Assim, seja em razão do hiperlegife
rância, que, por si só, gera infindáveis dúvidas interpretativas não 
só de direito intertemporal, mas também de validade e consonância 

462 Thomas More, na sua Utopia, assevera que “é suprema iniquidade manter os 
homens sob uma infinidade de leis que ninguém chegará jamais a conhecê-
las todas ou mesmo lê-las, além de serem demasiado confusas para que o 
cidadão comum possa mesmo compreendê-las” (MORE, Thomas. Utopia. 
Tradução Ciro Mioranza. São Paulo: Escala Educacional, 2006. Na mesma 
linha, Francesco Carnelutti, já faz algum tempo, advertia: “A multiplicação 
das leis jurídicas, semelhante à multiplicação das leis naturais, faz com que 
o cidadão, que, para observá-las deveria conhecê-las, já não tem condições de 
fazê-lo. A publicação dessas leis como condução de sua imperatividade mudou 
de caráter, de presunção, convertendo-se em ficção. O homem da rua, entre 
a miscelânea de leis, anda cada vez mais desorientado...” (CARNELUTTI, 
Francesco et al. A morte do direito. Tradução de Hiltomar Martins Oliveira. Belo 
horizonte: Líder, 2004. p. 11).
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constitucional, todas estas “reformas legislativas” ostentam o po
tencial implícito de produzir litigiosidade.463

Para além do problema da “normatização exagerada”, temos 
que Alexandre S. Triches chamou de “excessiva subjetivação” na 
análise dos pedidos administrativos de benefícios previdenciários. 
O referido previdenciarista ilustra seu pensamento com demons
tração estatística de injustificáveis discrepâncias de tratamento a 
casos idênticos em diversas agências da Previdência Social de di
versas cidades com perfis socioeconômicos iguais, a reforçar a total 
ausência de padrões objetivos de indeferimento.464

Por estes aspectos, parece acertada a conclusão de Bruno 
Takahashi suspeitando que o sistema administrativo de solução 
dos conflitos previdenciários talvez não seja baseado em filtros que 
limitem o número de casos que chegam ao Poder Judiciário, mas, ao 
contrário, culmina por incrementar os conflitos a serem repetidos 
esfera judicial.465

Em primorosa análise em que perfila os principais fatores que 
contribuem para a litigiosidade dos conflitos previdenciários, Marco 
Aurélio Serau Jr. identifica duas pautas que alicerçam as pretensões 
que caracterizam o conflito previdenciário: uma de legalidade, que 
corresponde aos juízos de validade, e outra de interpretativa ou de 
ampliação, que diz respeito à eficácia da norma jurídica. E conclui:

Os motivos para a existência do enorme contingente de ações 
judiciais previdenciárias em todo o judiciário brasileiro residem 
em dois fatores primordiais: o descumprimento da norma previ-
denciária pelo próprio órgão responsável por seu cumprimento 
(INSS) e, de outra parte, a pretensão de alteração e aprimoramento 
da legislação previdenciária, através da adoção de outros critérios 
hermenêuticos.466

É a partir destas perspectivas de amplo reconhecimento 
doutrinário que passo a analisar a problemática estrutural, orga

463 Ver, a propósito, TAKAHASHI, Bruno. Reformas previdenciárias como prová-
veis causas de litigiosidade...

464 TRICHES, Alexandre Schumacher. Direito processual Administrativo Previden-
ciário..., p. 156.

465 Ver, a propósito, TAKAHASHI, Bruno. Reformas previdenciárias como prová-
veis causas de litigiosidade..., p. 33.

466 SERAU JR. Marco Aurélio. Conflito previdenciário: raízes, características e 
motivos do excesso de litigiosidade....
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nizacional, funcional e dinâmica do INSS, atuando como fator de
sencadeador de conflitos previdenciários, por conseguinte, de liti
giosidade de judicialização.

É comum assistirmos a própria Administração incentivan
do explicitamente a judicialização. Muitas vezes presenciei autori
dades e órgãos administrativos, inclusive de tribunais, afirmarem 
que o administrado tem razão, mas que na via administrativa, onde 
impera o princípio da legalidade estrita, nada poderia ser feito. O 
administrador está proibido de interpretar, de contextualizar, de 
levar em conta as peculiaridades do caso concreto. Infelizmente, 
dizse como ar de desilusão e lamento, estamos jungidos à estrita 
legalidade. Bata às portas do Judiciário! Se eu fosse juiz, não tenho 
dúvida que lhe concederia o direito, mas enquanto administrador, 
o sistema não me permite. Apenas a via judicial pode interpretar o 
direito. Somos autômatos e “mera boca da lei”. Judicialize!

Onde está escrito isto? Quem defende que existem dois mo
delos interpretativos, dois modelos de reconhecimento de direitos, 
dois resultados interpretativos? Quem afirmou que na Administra
ção o direito é uma coisa e na Justiça é outra? Quem sustenta que, 
diante da mesma base fática e do mesmo quadro normativo, posso 
ter direito e, ao mesmo tempo não ter?

Este é exatamente o fator endógeno que provoca a judicializa
ção. Não são os advogados, não é a assistência judiciária gratuita, não 
é o “paternalismo” e nem o ativismo judicial, mas sim o fechamento 
hermenêutico da Administração, o malfadado hábito de não esgotar 
as possibilidades interpretativas, escudada em uma visão superada 
do próprio princípio da legalidade. Com o neocontitucionalismo, é a 
Constituição que conforta e orienta a prática interpretativa.

O professor Ricardo Perlingeiro está coberto de razão ao afir
mar que o aumento de conflitos é sinal evidente de que algo não 
funciona bem na Administração, e que os cidadãos não estão con
fiantes nas suas atividades primárias ou, ao menos, não estão tão 
confiantes na Administração como estão na Jurisdição.

É comum que os funcionários públicos informem aos cida
dãos que, diante de determinadas pretensões, eles de fato podem 
ter razão, mas que ali, na Administração, nada conseguirão, por
tanto, precisarão ir a um tribunal para terem chance de êxito. A 
questão é primeiramente saber qual o papel contemporâneo das 
autoridades administrativas executivas? Aplicar literalmente leis e 
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normas administrativas? Ou aplicar leis e normas sob orientação 
dos direitos fundamentais?

Apesar de aparentar ser óbvio que as autoridades devem perseguir 
os direitos fundamentais, a questão é saber como devem perseguir 
os direitos fundamentais. Com que estrutura? Elas precisam de 
qualificação jurídica? Elas precisam ser independentes?
Já é tempo de buscarmos um modelo de Administração Pública 
dotado de instrumentos (quase judiciais) que lhes autorize orientar
se pelo interesse público e pelo princípio da proporcionalidade 
para procederem a escolhas difíceis quando diante de direitos 
fundamentais em colisão, ora em favor de um indivíduo ora de uma 
coletividade. 467

Viu-se, portanto, que o problema da judicialização não se en
contra propriamente nem no sistema legislativo, nem no sistema 
judicial, senão que no âmbito dos órgãos da Administração (execu
tivo) e, notadamente, no processo administrativo.

O processo administrativo, tal como concebido e dogmatiza
do, é de uma ineficácia palpável e parece manter-se alheio ao fe
nômeno do neoconstitucionalismo. A baixa densidade concessória 
das prestações sociais com assento legal e constitucional provoca 
a judicialização, com o agravante de que se faz pela via de ações 
judiciais individuais.

Há um consenso no sentido de que a problemática surgida 
no campo das atividades administrativas necessárias à implemen
tação espontânea, integral e igualitária dos direitos fundamentais 
sociais poderia ser amenizada com a superação de alguns dogmas 
do direito administrativo, notadamente a partir de uma viragem 
hermenêutica que permita o reconhecimento dos direitos com base 
em uma compreensão constitucional.

Luís Roberto Barroso, em primoroso artigo sobre a constitu
cionalização do direito e suas repercussões no âmbito administrati
vo, mostrou que a relação entre Administração e Administrados, a 
partir da centralidade da dignidade humana e dos direitos funda
mentais, sofreu profundas alterações, destacando-se:

467 PERLINGEIRO, Ricardo. Funções administrativas (executivas e de solução de 
conflitos) guiadas pela supremacia dos direitos fundamentais. In: Revista de 
Direito Administrativo – RDA, Lisboa, v. 9. p. 103-112, 2020.
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a) a redefinição da ideia de supremacia do interesse público sobre o 
particular, com o reconhecimento de que os interesses pri
vados podem recair sob a proteção da Constituição e exi
gir ponderações em concreto;

b) a conversão do princípio da legalidade administrativa em princí-
pio da juridicidade, admitindo que a atividade administrati
va possa buscar seu fundamento de validade diretamente 
na Constituição, que também funciona como parâmetro 
de controle;

c) a possibilidade de controle judicial do mérito do ato administra-
tivo, com base em princípios constitucionais como a mo
ralidade, a eficiência, a segurança jurídica e, sobretudo, a 
razoabilidade/proporcionalidade.468

A estrita vinculação à legalidade, que se exige do atuar da 
Administração, não impede que o administrador estabeleça algu
ma vantagem ao segurado da previdência social que não esteja exa
tamente prevista na literalidade do texto da lei. A Administração 
pode alcançar o interesse público por via não exatamente definida 
em lei ordinária, desde que possa depreendê-la da Constituição, 
que é a Lei Maior. A vinculação aos princípios constitucionais lhe 
seria suficiente.

Segundo Canotilho, na quadra atual do Direito, “a reser
va vertical da Lei foi substituída por uma reserva vertical da 
Constituição”.469 Juarez Freitas, na mesma intelecção, afirma que “o 
princípio da legalidade mudou de grau qualitativo convertendo-se 
em princípio da constitucionalidade”.470

Com a emergência do constitucionalismo, o papel da Admi
nistração passou a ser de guardiã da constitucionalidade e não ape
nas das leis. Em verdade, o controle da constitucionalidade não é 
mais privativo do Poder Judiciário.

468 BARROSO, Luís Roberto. A Constitucionalização do direito e suas 
repercussões no âmbito administrativo. In: ARAGÃO, Alexandre Santos de.; 
MARQUES NETO, Floriano de Azevedo (coord.). Direito Administrativo e seus 
novos paradigmas. p. 31-63, Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 63.

469 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 5. ed., 
Coimbra: Almedina, 2002. p. 836.

470 FREITAS, Juarez. O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. 4. 
ed., São Paulo: Malheiros, 2009. p. 44.
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Para Juarez Freitas, “não se mostra plausível compactuar com 
tal vício de exclusivismo assaz comum, extremamente grave, que 
gera leniência quanto à disseminação das inconstitucionalidades do
losas ou culposas geradas, não raro, pela própria Administração”.471

Diogo de Figueiredo Moreira Neto, discorrendo sobre os qua
tro novos paradigmas do Direito Administrativo Pós-Moderno, ob
serva que a Administração, na aplicação do direito encontra-se tam
bém compelida à superação do positivismo jurídico. Em uma ligeira 
observação hermenêutica, diz que o fenômeno da aplicação do direito 
é muito mais rico do que a aplicação da lei, por isso mesmo, a partir 
dos novos institutos trazidos pela Constituição de 1988, impõe-se 
uma séria reflexão sobre a necessidade de aggiornamento não apenas 
na ordem jurídica, mas também da sua hermenêutica aplicativa.472

Concordo com a proposta apresentada pelo professor Da
niel Hachem, em sua importante tese doutoral, quando sugere o 
reconhecimento, no ordenamento jurídico brasileiro, do direito fun
damental à tutela administrativa efetiva, que pode ser haurido de 
uma interpretação sistemática da ordem constitucional pátria (art. 
5º, §§1º e 2º, e art. 37, caput) e deve ser compreendido como o direito 
de todo o cidadão: (i) de receber da Administração Pública, em pra
zo razoável, uma tutela efetiva – espontânea, integral e igualitária 
– dos seus direitos; (ii) que autoriza a adoção de todas as técnicas e 
procedimentos administrativos adequados para tanto, mesmo que 
para atender integralmente às determinações do bloco de constitu
cionalidade seja necessário, excepcionalmente, agir na falta de lei 
(praeter legem) ou contrariamente à lei (contra legem); (iii) e que proíbe 
o Estado de atuar, administrativa ou judicialmente, em prol de seus 
interesses secundários, quando estes forem descoincidentes com os 
direitos fundamentais.473

A partir desses elementos, Daniel Hachem sustenta que a 
Constituição Federal de 1988 confere ao cidadão o direito funda
mental à tutela administrativa efetiva, o qual:

471 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. Belo Horizonte: Fórum, 
2011. p. 242.

472 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Quatro paradigmas do direito adminis-
trativo pós-moderno: legitimidade, finalidade, eficiência e resultados. Belo 
Horizonte: Fórum, 2008. p. 24-25.

473 HACHEM, Daniel Wunder. Tutela administrativa efetiva dos direitos fundamentais 
sociais: por uma implementação espontânea, integral e igualitária...
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(i) impõe à Administração Pública o dever prioritário de criar 
condições materiais e jurídicas para satisfazer os direitos 
fundamentais sociais em sua integralidade, para além do mínimo 
existencial, ainda que para tanto seja necessária sua atuação 
praeter legem ou contra legem para não incorrer em omissões 
inconstitucionais que obstem o desenvolvimento social; e (ii) 
obriga-a a atender de forma igualitária todos os titulares de idênticas 
posições subjetivas jusfundamentais, adotando de ofício medidas 
aptas a universalizar prestações concedidas individualmente por 
requerimentos administrativos ou condenações judiciais, sob pena 
de responsabilização estatal objetiva individual ou coletiva, a 
depender da natureza da pretensão jurídica em questão.

No que se refere aos direitos da Seguridade Social, matéria 
onde se encontra a mais intensa judicialização no Brasil, o processo 
administrativo previdenciário, que deveria ser o instrumento de
mocrático para o reconhecimento dos direitos, é ineficaz, injusto e 
arbitrário, justamente por uma orientação institucional de negá-los 
a qualquer custo e argumento, contando que um percentual eleva
do de administrados não irá judicializar.

Os percentuais de negativas aumentam de forma exponen
cial e o incentivo à judicialização é hoje manifesto, agora também 
segundo a crença comprovada de que o Poder Judiciário, impactado 
pela judicialização exacerbada e contaminado pelo positivismo e 
pelo ideário neoliberal, vem também reduzindo de forma drástica 
seus níveis de procedência dos pedidos.474 

474 Recentemente foi noticiado que, pela primeira vez, em dez anos, entre janeiro 
e março de 2020, o INSS negou mais pedidos de benefícios do que concedeu. 
Foram 1,2 milhão de pedidos indeferidos contra 1,08 milhões concedidos no 
período. Os dados foram levantados pelo jornal São Paulo Agora em consulta 
aos Boletins Estatísticos da Previdência, publicados entre 2011 e 2020. Esta 
tendência não é de hoje, pois vem se manifestando há anos. (CASTELANI, 
Clayton. Benefícios negados pelo INSS superam concessões pela primeira vez 
em dez anos...)
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caPítulo viii

JUDICIALIZAÇÃO INDIVIDUAL 
VERSUS JUDICIALIZAÇÃO COLETIVA: 

Repensando os Modelos de Tutela 
Jurisdicional da Seguridade Social

8.1 - InTRODUÇÃO

Já analisei e discuti os problemas “políticos e de legitimida
de” do Poder Judiciário para responder à judicialização dos Direitos 
Fundamentais Sociais, evidenciando: (1) a superação do dogma da 
separação dos poderes, (2) a influência do neoconstitucionalismo 
como doutrina e movimento jurisprudencial no sentido de ampliar 
os poderes do Poder Judiciário na concretização dos direitos fun
damentais da seguridade social, e (3) o papel importante que tem 
o Judiciário desempenhado para conferir dignidade a milhares de 
pessoas tendencialmente abandonadas pelo Estado.

A judicialização é inerente ao processo sistemático de limita
ção dos direitos da Seguridade Social, seja no plano constitucional, 
seja no plano da lei ordinária, seja no plano executivo das políticas 
públicas. Trata-se de uma resposta democrática da própria socieda
de que busca no Poder Judiciário respostas que nem o legislativo, 
nem o Executivo conseguem mais oferecer em um contexto de am
pla desconfiança em relação a estes Poderes.

As várias reformas previdenciárias, tanto no regime próprio 
(servidores públicos), como no regime geral (empregados privados), 
implementaram-se limitando os direitos antes reconhecidos e im
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pondo critérios mais rígidos para a concessão das prestações so
ciais, sempre segundo o argumento da insuficiência orçamentária 
que impõe déficits incontroláveis no sistema atuarial do sistema.

Segundo alardeado pelo Governo e admitido pelo Legislati
vo, como fundamento das reformas limitadoras, desde 1995, a Pre
vidência Social vem apresentando déficit. Este déficit deve crescer, 
segundo as projeções atuariais, em razão da queda nas receitas e 
aumento das despesas, notadamente devido ao aumento das expec
tativas de vida, da informalidade, da recessão econômica e também 
da judicialização dos direitos da seguridade social, que impacta ne
gativamente o orçamento público destinado a tais direitos.

O alegado déficit pressiona o orçamento da seguridade so
cial, comprometendo os recursos disponíveis para os programas de 
saúde, previdência e assistência social, exigindo mais aportes do 
orçamento fiscal. O limite de gastos imposto pela Emenda Consti
tucional n° 95, de 15 de dezembro de 2016, praticamente bloqueou 
a evolução orçamentária e inviabilizou políticas públicas mais am
plas de concretização dos direitos sociais. A partir de uma suposta 
quebra do Sistema de Seguridade Social, as medidas para a redução 
das despesas públicas com direitos sociais tornaram-se a panaceia 
e fundamento insuperável para as reformas.

Vozes abalizadas e inclusive uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) realizada na Câmara Federal mostram que o su
posto déficit da Seguridade Social nem sequer existe ou não tem 
a gravidade alardeada. Sustenta-se que a soma de todas as contri
buições destinadas para Seguridade Social, onde se encontra a Pre
vidência Social, supera o valor das despesas com o pagamento dos 
benefícios previdenciários e ainda gera um superávit, que é utiliza
do de forma inadequada pelo Governo. Ocorre que o Governo, no 
afã de utilizar os recursos gerados com as contribuições destinadas 
à Seguridade Social, criou a DRU — Desvinculação de Receitas da 
União, desviando um percentual dos recursos da Seguridade So
cial para outras áreas. A longo prazo, gera um desequilíbrio e o 
consequente déficit.475

475 A desvinculação de receitas da União (DRU) é um mecanismo que permite 
ao governo federal usar livremente 30% de todos os tributos federais 
vinculados por lei a fundos ou despesas. A principal fonte de recursos da DRU 
são as contribuições sociais, que respondem por cerca de 90% do montante 
desvinculado. Criada em 1994, com o nome de Fundo Social de Emergência 
(FSE), dita desvinculação foi instituída para estabilizar a economia logo após o 
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O fato é que os últimos dados apresentados pelo Governo es
pelham um elevado déficit, que aumentou assustadoramente com 
a Pandemia ocorrida no início de 2020. A arrecadação realmente 
sofreu um impacto muito forte com a estagnação da economia, do
brando o déficit e inibindo os supostos efeitos positivos que o Go
verno esperava depois da aprovação da Reforma da Previdência.476

Os parlamentos comprometidos como ideário neoliberal, os 
orçamentos apertados para a execução das políticas públicas, a re
tração das esferas administrativas de concessão e manutenção das 
prestações sociais, as desarticulações das instâncias sociais de lutas 
pelos direitos sociais, a exemplo do colapso dos movimentos sindi
cais, das entidades representativas dos trabalhadores e dos partidos 
de esquerda, constituem a receita para a corrida ao Poder Judiciário. 
O debate que agora se trava é sobre os limites da atuação do Poder 
Judiciário: até onde pode chegar a judicialização e quais os efeitos 
que produz nas políticas públicas?

Neste tópico pretendo responder aos seguintes questiona
mentos: A judicialização provoca desigualdades entre os que ajuí
zam e os que não ajuízam? A judicialização impacta negativamente 
e desarticula as políticas públicas limitando suas abrangências, a 
modo de prejudicar os menos favorecidos? Qual a influência dos 
custos dos direitos sociais na judicialização? Os modelos de tute
la jurisdicional atomizada e fracionada hoje adotados tem aptidão 
para garantir a isonomia formal e material entre os titulares dos 
direitos fundamentais sociais? Que medidas poderiam ser adota
das para possibilitar mais abrangência das tutelas jurisdicionais na 
Seguridade Social, garantir maior isonomia e prevenir a judiciali
zação individual?

Plano Real. No ano 2000, o nome foi trocado para Desvinculação de Receitas da 
União - DRU, um mecanismo legal que permite ao governo aplicar os recursos 
destinados a áreas como educação, saúde e previdência social em qualquer 
despesa considerada prioritária e na formação de superávit primário, inclusive 
juros da dívida pública.

476 VINHAS, Ana. Déficit da Previdência cresce 75% e chega a R$ 140 bi durante 
pandemia. In: R7 economia. 2020. Disponível em: https://noticias.r7.com/
economia/deficit-da-previdencia-cresce-75-e-chega-a-r-140-bi-durante-
pandemia-19072020. Acesso em: 19 jan. 2021.
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8.2 - ALGUMAS pOnDERAÇõES pRéVIAS qUE pRECISAM 
SER fEITAS

Dificilmente os críticos irão alcançar algum êxito em suas te
ses de satanização da judicialização como algo profano que trans
forma os juízes em ditadores (ditadura da justiça), dilapidadores das 
finanças públicas e incentivadores de desigualdades, se não começa
rem o seu mister pelo ofício distintivo entre os modelos ou tipos de 
judicialização. Colocar tudo no liquidificador e depois bater não aju
da em nada na solução do problema, que, ninguém duvida, é grave.

Neste tom, a desvalia desta argumentação generalista esgri
mida, baseada no princípio da igualdade, decorre da não atenção 
para as indubitáveis diferenças entre dois tipos ou modelos de judi
cialização de políticas públicas. Há uma falha de racionalidade por
que se trata duas situações completamente distintas de forma igual.

Já escrevi alhures acerca da distinção entre a judicialização 
de políticas públicas de primeiro nível e de segundo nível. Não cus
ta repetir sucintamente. Na judicialização de políticas públicas de 
primeiro nível, a cargo do Supremo Tribunal Federal em sede de 
controle de constitucionalidade, difuso ou abstrato, simplificando, 
é possível falar em intervenção “política” do Judiciário em políticas 
públicas, ampliando quantitativa ou qualitativamente o seu alcan
ce, com o “risco” de desfalcar o orçamento público previamente de
finido. Neste nível, a questão do custo dos direitos sociais adquire 
uma importância maior e deve ser melhor avaliada.

O mesmo não ocorre, ao menos diretamente, quando se tra
ta de judicialização de políticas públicas de segundo nível, ou seja, 
aquela em que a política pública existe, como sua respectiva fonte de 
custeio e previsão orçamentária e se discute o direito subjetivo de 
um segurado ou de um grupo de segurados que não foram contem
plados pela política pública por não terem preenchido os critérios 
de elegibilidade, segundo o entendimento da instância concessora 
da prestação ou serviço respectivo, seja em decorrência da ausência 
de pressupostos de fato, seja por interpretação do direito.

Neste nível, já se disse, há um “conflito de preenchimento dos 
critérios de elegibilidade”, uma pretensão resistida (lide) concreta, 
que pode, inclusive, ser veiculada por meio de ação coletiva, tendo 
como objeto ou uma questão de fato ou uma questão de interpreta
ção do direito. É neste nível que encontramos o grosso da judiciali
zação no Brasil. Não se discute genericamente política pública e es
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colhas políticas, senão que o acesso a ela de um indivíduo ou grupo 
de indivíduos sedizentes titulares de direitos subjetivos violados.

Há também um nível intermediário de judicialização que po
demos chamar de coletiva, que se insere na judicialização de segun
do nível. São as ações coletivas e as medidas judiciais estruturantes, 
cuja interferência em políticas públicas é mais acentuada, na me
dida em que dizem respeito a um número maior de pessoas e tem 
uma maior generalidade.

A maioria esmagadora dos conflitos que adensam as esta
tísticas do Poder Judiciário brasileiro está homiziada no segundo 
nível de judicialização. São quase raras as ações judiciais que tem a 
possibilidade de interferir no plano do discricionarismo do legisla
tivo e do executivo para a criação e definição dos critérios de elegi
bilidade ao acesso às políticas públicas.

A segunda premissa do enfrentamento destes temas do mo
mento passa pelas críticas que faço à polarização ou regra do “tudo 
ou nada” que tem ocupado indevidamente o espaço no debate sobre 
a judicialização.

A meu ver, tanto a judicialização de primeiro nível (política) 
como a judicialização segundo nível (individual) são importantes e 
têm seus espaços reservados para situações diversas. São caminhos 
diferentes para se chegar ao mesmo lugar: a concretização dos di
reitos fundamentais da seguridade social.

Não se pode demonizar a judicialização individual, embo
ra seja certo que melhores resultados poderiam ser alcançados por 
meio de ações de controle de constitucionalidade, ações coletivas e 
de medidas judiciais estruturantes, cujo alcance é maior, mas, no 
entanto, encontram mais sérias resistências porque interferem mais 
direta e concretamente em políticas públicas, em princípio, de res
ponsabilidade política.

Não é conveniente que os juízes interfiram no atacado e à mi
úde no desenho das políticas públicas, ampliando o seu alcance. E 
isso não acontece na prática, ressalvadas raras exceções, em que se 
pode identificar manifestações de ativismo ou demasiado protago
nismo judicial. O que se faz na tutela jurisdicional dos direitos da 
seguridade social, nesta imensidão de processos ajuizados, é anali
sar a situação particularizada de um indivíduo para se verificar o 
preenchimento ou não dos requisitos fáticos e legais para a obten
ção da prestação estatal vindicada.
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Neste nível de judicialização, apenas reflexamente é possí
vel falar em uma inflexão sobre políticas públicas. Inflexão esta que 
nem sequer pode ser quantificada. Nem adianta e sequer se discu
tem temas como consequências econômicas, imposição de despesas 
não previstas, análise de custos, etc. Lamento dizer-lhes, senhores 
críticos, que é impossível analisar estes aspectos em milhares de 
processo para serem julgados, com prazos correndo contra o juiz. 
Que critérios se adotaria? Que contas se faria? Esses elementos não 
se acomodam nos limites da lide, sequer é alegado e comprovado o 
desfalque de eventual política pública pelo INSS em suas defesas 
quando demandado. Não se trata, definitivamente, de um exercício 
que possa e deva ser desenvolvido no âmbito da judicialização de 
segundo nível. Não podemos esquecer que ao juiz é vedado decidir 
sobre questões não suscitadas pelas partes.

8.3 - A RETóRICA DA DISCRIMInAÇÃO EnTRE OS 
qUE JUDICIALIZAM E OS qUE nÃO JUDICIALIZAM E A 
DESARTICULAÇÃO DAS pOLíTICAS púbLICAS DIAnTE DA 
JUDICIALIZAÇÃO DOS DIREITOS DA SEGURIDADE SOCIAL

Têm-se afirmado, à miúde, que a tutela jurisdicional da Se
guridade Social, tal como hoje a temos, como resposta jurisdicional 
a ações individuais, priorizando o aspecto subjetivo dos direitos 
sociais e olvidando o aspecto objetivo, na medida em que fragmen
ta tais direitos, produz desigualdades materiais entre os que aju
ízam e ganham as ações e aqueles que não ajuízam e ficam deles 
desprovidos.477

Vanila C. A. Moraes se dedicou ao estudo do tema da igual
dade – formal e material – nas demandas repetitivas sobre direitos 
sociais.478 Sustenta que as demandas repetitivas sobre direitos da 
Seguridade Social exacerbam as desigualdades formais e materiais, 
gerando uma espiral de desigualdades no trato de questões de in

477 Ver, sobre o tema, por todos, HACHEM, Daniel Wunder. Tutela administrativa 
efetiva dos direitos fundamentais sociais: por uma implementação espontânea, 
integral e igualitária...; HACHEM, Daniel Wunder. Vinculação da 
Administração Pública aos precedentes administrativos e judiciais: mecanismo 
de tutela igualitária dos direitos sociais. In: Revista de Direito Administrativo & 
Constitucional. Belo Horizonte. p. 63-91, 2015.

478 MORAES, Vanila Cardoso André. A igualdade – formal e material – nas demandas 
repetitivas sobre direitos sociais. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de 
Estudos Judiciários, 2016.
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teresse público, reforçando, no sistema de justiça, a desigualdade 
estrutural da sociedade brasileira.

Com efeito, quando se constata que as decisões judiciais ainda 
que relacionadas a situações idênticas são divergentes, bem 
como que existem camadas da população que não têm acesso ao 
Judiciário e deixam de receber bens reconhecidos judicial e/ou 
administrativamente a outrem, percebe-se clara ofensa ao princípio 
da igualdade sob o aspecto formal e material.479

Embora eu reconheça que o ideal seria que os direitos sociais 
fossem distribuídos sem a intervenção do Poder Judiciário a todos 
os titulares, segundo a previsão constitucional e legal. Infelizmente, 
não o são. Cada vez mais, o Poder Judiciário precisa intervir para 
reconhecer os referidos direitos, suprindo e corrigindo interpreta
ções administrativas de direito e de fato equivocadas.

O problema não é a judicialização. Se temos 2 milhões de 
pessoas sem o acesso a determinado direito social e o Judiciário 
reconhece tal direito à metade destas, a sua atuação jamais será um 
problema, sim uma solução parcial, um grande avanço, algo verda
deiramente espetacular. Embora o ideal fosse a concessão do direito 
a todos os seus titulares.

Então, o problema não é a judicialização demais e sim a judi
cialização atomizada e fragmentada, provocada por meio de ações 
individuais e não coletivas (moleculares). Como disse Daniel Ha
chem, o viés liberal-individualista-subjetivista, que prioriza a na
tureza subjetiva dos direitos fundamentais sociais, incentivando, 
tanto a tutela administrativa, como a jurisdicional individualiza
da, relegando a um segundo plano a eficácia jurídica do seu caráter 
objetivo, não tem aptidão para resolver o problema do acesso aos 
direitos fundamentais sociais.480

Não é a judicialização em si que promove desigualdades. Esta 
afirmação atribui a culpa ao Judiciário por resolver apenas a metade 
do problema da desigualdade formal e material, no que concerne à 
concretização dos direitos fundamentais sociais. O desejável seria 
uma judicialização que alcançasse a todos. Aliás, o ideal mesmo se

479 MORAES, Vanila Cardoso André. A igualdade – formal e material – nas demandas 
repetitivas sobre direitos sociais..., p. 222.

480 HACHEM, Daniel Wunder. Tutela administrativa efetiva dos direitos fundamentais 
sociais..., p. 65.
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ria que os direitos fossem reconhecidos na via administrativa. Am
bas as hipóteses não dependem exclusivamente do Poder Judiciário.

Embora as premissas dos eminentes doutrinadores citados – 
ao atribuir à judicialização a culpa pela desigualdade – confundam, 
com todo o respeito, o problema com a solução, as propostas que 
apresentam são totalmente adequadas e irrefutáveis: otimização e 
maior eficácia para o processo administrativo e incentivo às tutelas 
coletivas e medidas estruturantes, para possibilitar que: (1) o maior 
número possível de titulares dos direitos fundamentais sociais te
nha sua pretensão reconhecida via administrativa; (2) houvesse a 
extensão aos demais titulares dos direitos reconhecidos na via judi
cial, depois de a decisão se tornar definitiva; (3) quando necessária, 
a tutela jurisdicional deveria abranger também o maior número de 
titulares do direito que se enquadrem na situação judicializada, ou 
seja, dar-se pela via das ações coletivas e estruturantes.

8.4 - JUDICIALIZAÇÃO E DESfALqUES ORÇAMEnTáRIOS

Outra tese crítica à judicialização é a do desfalque orçamen
tário. Não se trata apenas de saber até que ponto o custo dos direitos 
sociais pode representar um impeditivo para a concretização destes 
direitos na via judicial, mas também se as concessões judiciais des
falcam o orçamento prévio ao ponto de não permitir que os mais 
necessitados sejam beneficiados pelas políticas públicas escolhidas 
pelo Executivo.

Os multicitados professores americanos Stephen Holmes e 
Cass Sunstein mostraram que todos os direitos sociais têm uma co
notação positiva e que, portanto, têm um custo. “Todos os direitos 
custam caro porque todos eles pressupõem que o contribuinte fi
nancie um mecanismo eficiente de supervisão, que monitore o exer
cício dos direitos e o imponha quando necessário”.481

Ninguém duvida da necessária atenção que os juízes devem 
conferir às consequências das suas decisões. As políticas públicas 
estão assentadas na capacidade financeira do Estado de arcar com 
as prestações correspondentes. Esta circunstância não diz respeito à 
judicialização em si, mas à questão de como devem decidir os tribu
nais, com ou sem protagonismo ou ativismo, com menor ou maior 
contenção. Não é dado aos juízes ignorar os custos dos direitos que 
reconhecem, seja em relação ao Estado ou entre particulares.

481 HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. O custo dos direitos..., p. 40.
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Este dever de atenção às consequências das decisões foi nor
matizado pela atual redação do artigo 22 da Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro (LINDB), dada pela Lei n.º 13.655, de 
25 de abril de 2018. É possível inferir que o legislador pretendeu 
adensar de certo consequencialismo a teoria da decisão judicial, 
bem como vincular a atividade exegética dos magistrados à ponde
ração acerca dos obstáculos, das dificuldades reais do gestor e das 
exigências das políticas públicas, vedando, inclusive, prejuízos aos 
administrados.

Mas este obrigatório raciocínio consequencialista, embora 
necessário e imprescindível, se estiver pautado exclusivamente no 
custo do direito, não deixa de ser complementar e, como vim de 
dizer, quase-impossível na judicialização de segundo nível. O sis
tema judicial decide conforme a lógica binária direito e não direito, 
não pagamento e não pagamento, que é o código binário do sistema 
econômico. Fala mais alto sempre a Constituição e a lei ordinária 
respectiva. Os juristas precisam preservar a autonomia do direito e 
deixar para os economistas, que são avessos ao direito, resolverem 
os problemas financeiros.

Os juízes decidem melhor quando resolvem casos concretos. 
Geralmente, não dispõem de informações e qualificação para deci
dir sobre prioridades políticas de utilização dos recursos públicos e 
sobre a escolha das necessidades sociais que precisam ser contem
pladas. Não dispõem de condições para eleger prioridades públicas 
e sopesar as consequências distributivas de suas decisões.

A discussão entorna para um argumento que a Administra
ção deduz em todas as suas defesas quanto acionada em juízo por 
supostas violações de direitos reconhecidos, que constitui, já disse, 
o grosso da judicialização, no sentido de que “nenhum benefício 
ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou es
tendido sem a correspondente fonte de custeio total” (CR, art. 195, 
§ 5º). Ocorre que o sentido desta limitação constitucional consubs
tanciada no princípio da precedência de custeio, não diz respeito à 
judicialização de segundo nível das políticas públicas.

Quando reconhecem o direito de um segurado a um benefício 
previdenciário, por exemplo, os juízes previdenciaristas não criam, 
não aumentam e nem estendem este benefício além do que definiu 
a lei. Apenas examinam os critérios fáticos e legais de elegibilidade 
e corrigem uma ilegalidade antes perpetrada na via administrativa.
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J. A. Savaris sustenta que o princípio da precedência de cus
teio, à luz do que tem decidido o Pretório Excelso, tem como desti
natários os agentes responsáveis originariamente pela formulação 
e implementação de políticas públicas – e não o juiz responsável 
pela aplicação do Direito, mesmo quando se trate de decisão que 
reconhece direito não contemplado no texto da lei.482

Trata-se, em verdade, de norma de finança pública voltada para 
a responsabilidade na gestão fiscal, obrigando apenas o ente 
responsável pelo equilíbrio das contas públicas ao cumprimento de 
metas de resultados entre receitas e despesas (Lei Complementar 
101, artigo 1º, caput). Não deve, por tal razão, ser compreendida 
como norma restritiva da atuação jurisdicional de concessão 
ou de revisão de um benefício previdenciário, pois a atividade 
jurisdicional não cria, majora ou estende prestação da Seguridade 
Social desvinculadamente dos fundamentos normativos do direito 
vigente.483

O que dizer, então, quando não há ampliação das hipóteses 
previstas na norma legal, vale dizer: quando o juiz aplica a literali
dade do texto legal? Com efeito, afirmou J. A. Savaris,

Ao reconhecer o direito a um bem da vida previdenciário, o juiz não 
atua de modo desvinculado do sistema normativo. Se assim o fizer, 
a censura à sua decisão deverá vir pela instância recursal a partir 
de bases jurídicas e não porque supostamente criou um benefício 
sem a correspondente fonte de custeio total.484

Por outro lado, os que não ajuízam tornamse cada vez mais 
a minoria. A ampliação das vias de acesso à justiça, conforme de
monstram os números da judicialização, fez com que a maioria es
magadora consiga ajuizar suas lesões estatais de direitos.

Não há entre os que judicializam e os que não conseguem 
fazer valer seus direitos violados na via judicial qualquer critério 

482 SAVARIS, José Antonio. A aplicação judicial do direito da previdência social e a 
interpretação perversa do princípio constitucional da precedência do custeio: 
o argumento alakazam. In: Revista de Direitos Fundamentais & Democracia, vol. 
10, n. 10, 2011. Disponível em: https://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/
index.php/rdfd/article/view/14. Acesso em: 18 jan. 2021.

483 Idem. Ibidem, p. 300.
484 Idem. Ibidem, p. 311.
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racionalmente aceito que possa definir a existência de discrimina
ção por parte da justiça ao reconhecer os direitos daqueles.

Não é mais certo, considerada a realidade brasileira, afirmar
-se que “a grande maioria dos necessitados não tem acesso a um 
tribunal”.485 É falaciosa a afirmativa no sentido de que as decisões 
judiciais de microjustiça concedem privilégios a alguns jurisdicio
nados em detrimento da maioria.

A criação dos Juizados Especiais, notadamente os Juizados 
Especiais Federais, justiça acessível, gratuita e que dispensa inclu
sive a presença de advogado, representou uma ampliação das vias 
de acesso à justiça muito importante. Mesmo aqueles que podemos 
considerar vulneráveis do ponto de vista socioeconômico, judicia
lizam com total acessibilidade seus conflitos sobre os direitos da 
assistência social. Há nesta seara que diz respeito aos vulneráveis 
intensa judicialização. Somente as camadas situadas muito abaixo 
da linha da pobreza, devido às suas condições degradantes, por 
falta da presença do Estado, é que realmente encontram algumas 
dificuldades de acesso à justiça.

Mesmo assim, esses hipossuficientes têm à sua disposição e 
utilizam com muita frequência os serviços de assistência jurídica da 
Defensoria Pública, que, no Brasil, desempenha um papel muito im
portante no processo de ampliação acesso à justiça dos vulneráveis. 
Com a Constituição de 1988, o país adotou um modelo de abran
gência nacional para organizar a provisão de tais serviços sob uma 
lógica pública-estatal. Ao estipular que “o Estado prestará assistên
cia jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 
de recursos” (art. 5°, LXXIV), a Constituição também consolidou a 
Defensoria Pública como “instituição essencial à função jurisdicio
nal do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos 
os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV” (CR, art. 134, sem 
destaques no original). Em 2004, a Emenda Constitucional 45/04 as
segurou às defensorias públicas estaduais autonomia “funcional” e 
“administrativa”, dando-lhes tratamento equiparável ao da Magis
tratura e do Ministério Público.

De qualquer sorte, soaria como um insuperável paradoxo uti
litarista afirmar-se que se não for possível contemplar a todos, não 

485 AVELÃS NUNES, António José; SCAFF, Fernando. Os Tribunais e o Direito da 
Saúde. [E-book Kindle]. In: Coleção Estado e Constituição, vol.12, Porto Alegre; 
Livraria do Advogado, 2011. p. 59.
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se pode reconhecer direitos subjetivos a alguns. Seria o mesmo que 
premiar o Estado deficiente, que abandona seus cidadãos à miséria 
e privilegia as classes dominantes, ampliando-se a sua ausência e 
deficiência para um âmbito ainda maior, ou seja, para os que, in
conformados, judicializam seus inconformismos, e que não podem 
ser punidos.

Teríamos que adotar uma odiosa lógica de igualização entre 
os que estão abaixo da linha da pobreza e os que estão fora dela, mas 
que não poderão ajuizar em busca de direitos sociais porque os pri
meiros não conseguem fazê-lo. Isso não tem a mínima racionalidade.

Na judicialização por direitos da seguridade social, que co
nheço muito bem, enquanto juiz previdenciarista de longa data, 
a grande, a esmagadora maioria é composta de pessoas que estão 
longe de pertencer às classes médias baixas. Muitos recebem ou al
mejam um benefício previdenciário mínimo (valor de um salário 
mínimo, R$ 1.045,00, que equivale hoje a menos de 200 dólares, por
tanto, em torno de 6,37 dólares por dia). A grande maioria discute 
benefícios situados entre dois e três salários mínimos. É dizer, estão 
buscando condições mínimas de subsistência e dignidade humana.

Mesmo que um considerável contingente de pessoas vulne
ráveis não consiga ter acesso à justiça, esta variável não pode cons
pirar contra os direitos de outros. A consequência é de outra ordem 
e vai no sentido de incentivarmos os esforços institucionais para 
que sejam empoderados os que têm dificuldades de acesso à justiça, 
para que consigam superar as barreiras da judicialização. Jamais a 
redução da maioria que obtêm êxito em obter a tutela jurisdicional 
dos seus direitos.

A pergunta que não quer calar é sobre o fundamento que os 
defensores das teses que referi utilizariam para negar um direito 
ao fundamento de que a ação é individual e de microjustiça. Qual 
seria a ratio decidendi para negar o direito? Julgo improcedente o 
pedido porque o pedido de tutela é individual e não coletiva? Não. 
Definitivamente, não é possível negar o direito, porque, tendo os 
legitimados para as ações coletivas deixado de utilizar esta faculda
de, os titulares dos direitos individuais homogêneos necessitaram 
fazê-lo cada um de per si, a menos que se proíba a tutela individual 
dos direitos individuais homogêneos. É da natureza dos direitos 
individuais homogêneos que possam ser tutelados judicialmente 
tanto coletiva como individualmente.
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O incremento do ajuizamento (pelos entes legitimados a tal 
mister) de demandas coletivas que possam atender a tais direitos de 
forma estrutural consistiria em contributo eficaz para o controle na
tural da judicialização. Embora se reconheça a importância das me
didas e tutelas jurisdicionais estruturantes, sua ausência, que não 
pode ser atribuída ao Poder Judiciário, não serve como fundamento 
para se deixar de reconhecer direitos subjetivados, a menos que se 
queira render homenagem a uma vertente insustentável e superada 
de utilitarismo.

Poderia o juiz converter a ação individual em ação coletiva? 
Embora essa providência seja factível e mesmo recomendável, ela é 
pouquísssimo utilizada na práxis judicial. Reconheço que uma ho
mogeneização do julgamento, depois de ajuizada a ação, demanda
ria um redesenho do princípio processual da demanda. Os direitos 
individuais homogêneos são simplesmente direitos subjetivos in
dividuais semelhantes que recebem tratamento coletivo por inicia
tiva dos que dispõem de legitimidade para propor ações coletivas. 
Portanto, o quadro somente se reverterá com a mudança de postura 
dos legitimados.

A jurisprudência tem assentado que o cumprimento de sen
tenças coletivas deve ser promovido pelo titular do direito indivi
dual homogêneo e apenas subsidiariamente pelos legitimados para 
a ação de conhecimento. Com isso, perde-se a vantagem da tutela 
coletiva molecular.

Quero com isso dizer que o problema não se resolve pelo Ju
diciário com a negativa sistemática dos direitos, e sim com a tomada 
de posição da Defensoria Pública e do Ministério Público no sentido 
do ajuizamento de demandas de macrojustiça e por uma viragem 
doutrinária e jurisprudencial no sentido da defesa da tutela execu
tiva coletiva, sob pena de abrirmos mão das vantagens obtidas no 
processo de conhecimento no momento da execução, na medida em 
que as ações executivas individuais infestarão a Justiça.486

Agora, impende examinar o segundo sentido da propalada 
discriminação nos que ajuízam e os que não ajuízam. Este que está 
fundado em argumentos mais razoáveis e é deveras mais comple
xo. Argumentase que as concessões na via judicial desorganizam 

486 Uma boa prática, para os juízes, seria o encaminhamento sistemático às 
entidades legitimadas para as ações coletivas das matérias repetitivas 
potencialmente vocacionadas à tutela molecular coletiva.
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e desarticulam as políticas públicas criando despesas não previstas 
impedindo que sejam contemplados os reais necessitados, que são 
justamente os que não têm acesso à justiça.

Pois bem, neste caso, não vem à discussão a questão do custo 
financeiro dos direitos sociais de modo direito. Apenas reflexamente 
é possível que haja um impacto no orçamento público pelo reconhe
cimento judicial do direito a um número tão elevado de titulares do 
direito que esgote a possibilidade orçamentária, a reserva do possível.

A concessão judicial de um benefício previdenciário ou de 
milhares deles, quando o Poder Judiciário, poder legitimado pela 
Constituição para dizer o direito solucionando os conflitos de inte
resses, neste plano de concretização de direitos sociais politicamen
te reconhecidos, não constitui um minus em relação ao reconheci
mento de outros tantos milhares de benefícios na via administrativa 
no cumprimento da lei.

Qual a diferença entre os direitos concedidos na via admi
nistrativa e os direitos concedidos na via judicial? Do ponto de vista 
do orçamento, não há diferença. Até se pode dizer que os benefícios 
judicialmente concedidos possuem um plus, porquanto passaram 
crivo e receberam o beneplácito judicial.

No que tange ao custo destes direitos, não há porque discri
miná-los, considerá-los extranumerários ou fora do orçamento. As
sim como os benefícios concedidos administrativamente, não estão 
dentro do orçamento de modo particularizado porque não são iden
tificados e quantificados previamente na elaboração do orçamento. 
Portanto, é falacioso afirmar-se que um benefício concedido judi
cialmente corresponde a um benefício a menos que será concedido 
na via administrativa. Não há prioridade entre ambos.

Desconheço algum critério racionalmente aceito para se afir
mar que o benefício concedido na via judicial ocupa um espaço im
próprio no orçamento, que é de segunda categoria e que, portanto, é 
fruto de um pecado original, a judicialização, peso demasiado para 
o orçamento. No orçamento, são despesas do mesmo nível, conces
sões judiciais e administrativas.

A única distinção entre eles é a relativa é a origem. Todavia, 
mais do que o poder de dizer o direito, o Judiciário tem o dever cons
titucional de tutelar os direitos fundamentais sociais, como decor
rência do modelo de Estado Democrático de Direito, que lhe confere 
papel fundamental e irrenunciável na concretização de tais direitos.
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Não fossem as negativas administrativas, tidas por ilegais ou 
injustas pelo poder constitucionalmente criado para solucionar os 
conflitos, tais benefícios teriam sido concedidos sem a intervenção 
do Judiciário.

O Judiciário não faz sorteio, não concede nada a quem não 
preencha os requisitos legais, não escolhe os beneficiários, mas, 
sim, criteriosamente, depois do devido processo legal, do contra
ditório, da recorribilidade e, enfim, do exercício efetivo de todos os 
direitos e garantias constitucionais dos litigantes, afirma o direito. 
Portanto, os benefícios previdenciários judiciais são prestações e 
serviços legais, portanto, gozam do mesmo espaço orçamental dos 
benefícios concedidos na via administrativa.

Não quero com isso afirmar e defender que a judicialização 
individual não apresenta externalidades negativas. O que sustento 
é que ela é ainda um mal necessário diante da retração do Estado 
do Bem-Estar Social e de sua burocracia. A chamada microjustiça, 
infelizmente, ainda é o caminho mais curto para a concretização 
dos direitos fundamentais da seguridade social.

8.5 - JUDICIALIZAÇÃO SObRE qUESTõES DE fATO 
(pRObATóRIAS): bEnEfíCIOS pOR InCApACIDADE, 
InDEfERIMEnTOS E pERíCIAS ADMInISTRATIVAS

Há um aumento do adoecimento da população brasileira, de
corrência de múltiplos fatores. Os hospitais estão sempre cheios e se 
tem, sintomaticamente, farmácias em todas as esquinas. Cada vez 
mais pessoas necessitam usar drogas para controlar suas doenças. 
Cada vez mais os médicos apostam nos medicamentos. São felici
dades artificiais.

Apesar dos avanços da medicina, os tratamentos mais efi
cazes não são acessíveis às camadas mais pobres da população. 
Tratamentos pelo Sistema Único de Saúde, apesar de gratuitos, são 
demorados e precários. Marcar um exame complementar, obter um 
medicamento, fazer uma cirurgia ou outro procedimento médico é 
sempre muito difícil e demorado. Esse dado, mostrando que se têm 
duas medicinas no Brasil, uma dos ricos e outra dos pobres, revela 
o motivo da corrida ao INSS para postular benefícios por incapaci
dade. Problemas de saúde que poderiam ser resolvidos sem afasta
mento do trabalho, culminam por se agravar e levam os indivíduos 
à incapacidade e à necessidade de utilizar o seguro social.
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O aumento do adoecimento psíquico, por exemplo, é muito 
expressivo. A OMS estima que atualmente a depressão afeta cer
ca de 350 milhões de pessoas, sendo que a taxa de prevalência na 
maioria dos países varia entre 8% e 12%. É a principal causa de inca
pacitação dos indivíduos no mundo quando se considera o total de 
anos perdidos (8,3% dos anos para homens e 13,4% para mulheres) 
e a terceira principal causa da carga global de doenças. A previsão 
é de que subirá ao primeiro lugar até 2030.487

Competição, disputas de todo tipo, desigualdades imensas, 
preconceito, violência física e psicológica, um distanciamento cada 
vez maior entre os seres humanos e busca e cobrança por status, car
reira, dinheiro — ou até mesmo pela sobrevivência — têm levado os 
indivíduos a quadros depressivos graves, com um razoável número 
de suicídios e índices de absenteísmo no trabalho absurdos.

Todavia, as perícias administrativas e muitas vezes as judi
ciais, nutrem um preconceito velado com relação à depressão. Ape
nas em casos muito graves o benefício é concedido na via adminis
trativa. A judicialização é inerente a esta injustificada retração.

O adoecimento chamado profissional é também uma reali
dade muito pungente, levando milhares de trabalhadores à incapa
cidade. Clima organizacional e ambiente de trabalho nocivos, pres
são por produtividade, carga excessiva de trabalho, inexistência de 
programas de qualidade de vida e bem-estar, falta de investimento 
em recursos humanos etc. são fatores que, cada vez mais, provocam 
o adoecimento no ambiente de trabalho.

Ocorre que, tanto na via administrativa, como na judicial, as 
perícias são deficitárias. Casos há em que a perícia do corpo não é 
suficiente, exigindo a perícia biopsicossocial. O resultado, quando 
isso ocorre na via administrativa, é a judicialização.

Um detalhe fundamental, que muitas vezes é olvidado por 
aqueles que se dedicam ao estudo da judicialização dos direitos 
fundamentais da Seguridade Social, diz respeito à distinção en
tre controvérsias de fato e de direito. Quando nos deparamos com 
questões de direito, é perfeitamente viável a solução das demandas 
de massa pela via dos mecanismos processuais que o Código de 
Processo Civil estabelece no âmbito do microssistema de deman

487 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Mental health action plan 2013-2020. 
[E-book]. Geneva: WHO, 2012. Disponível em: https://apps.who.int/iris/rest/
bitstreams/424776/retrieve. Acesso em: 04 nov. 2020.
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das repetitivas (arts. 927-928 do CPC): Incidente de Resolução de 
Demandas Repetitivas (IRDR), Recurso Especial e Recurso Extraor
dinário com Repercussão Geral.

Já com relação às controvérsias exclusivamente de fato, são 
elas incompatíveis com a sistemática de julgamentos moleculares 
nestes mecanismos prevista, obviamente. As questões de fato de
mandam sempre análise particularizada e apreciação específica da 
prova que for produzida, portanto, são insuscetíveis de serem ob
jeto de IRDR, de Recurso Especial ou Extraordinário nos Tribunais 
Superiores. O parágrafo único do art. 928 do CPC dispõe que: “O 
julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de direito 
processual ou material”.

Uma das características dos litígios que compõem a judi
cialização dos conflitos sobre direitos da Seguridade Social é jus
tamente a circunstância de essas causas terem como objeto mais 
questões de fato do que de direito. Com o aumento exponencial 
das ações sobre benefícios previdenciários por incapacidade, as
sistenciais (BPC), do segurado especial rural e de aposentadorias 
especiais, envolvendo, na maioria dos casos, análise da prova dos 
fatos constitutivos do direito do autor, torna-se mais complexa a 
solução do problema da judicialização individual que compromete 
as estruturas do Poder Judiciário.

Dados nos mostram que o Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) negou 3.311.615 benefícios entre fevereiro e outubro 
deste ano, marcado pela crise da pandemia do novo corona vírus. 
O benefício por incapacidade temporária (antigo Auxílio Doença) 
representa 53,4% do total de benefícios indeferidos no mesmo pe
ríodo, perfazendo 1.786.450 benefícios desta espécie denegados na 
via administrativa para 1.687.537 concessões.488

A solução para a redução da judicialização ou desjudicializa
ção dos conflitos sobre questões de fato passa pela otimização das 
perícias administrativas. Os médicos peritos federais, que prestam 
serviços nos processos administrativos elaborando laudos sobre a 
incapacidade para o trabalho, precisam despir-se dos seus precon
ceitos e, honrando a fé dos seus graus, dedicaremse ao trabalho 
pericial de forma isenta e imparcial.

488 LORRAN, Tácio. INSS: veja quais são os benefícios mais negados em 2020 e 
como evitar o problema. In: Metrópolis, 2020. Disponível em:https://www.
metropoles.com/brasil/economia-br/inss-veja-quais-sao-os-beneficios-mais-
negados-em-2020-e-como-evitar-o-problema. Acesso em: 20 jan. 2020.
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Um laudo pericial administrativo somente será válido, con
vincente e aceitável, se atender a todos os requisitos formais e ma
teriais da boa perícia. Os laudos, se é que se pode chamar de laudo 
alguns exames que tenho visto em processos previdenciários, preci
sam: 1. demonstrar que o médico perito realmente examinou o pe
riciando, estudou o caso e envidou científicos esforços para chegar a 
um diagnóstico preciso de (in)capacidade; 2. estar subsidiados com 
os exames complementares necessários hoje disponíveis no mercado 
(laboratoriais, de imagem etc.); 3. atentar para o histórico médico do 
periciando e sua vida pregressa espelhada em laudos particulares, 
atestados de afastamentos do trabalho e prescrições de tratamentos 
medicamentosos e fisioterapias; 4. apresentar fundamentação ade
quada e convincente, não se compadecendo com evasivas e respos
tas demasiadamente objetivas, do tipo “sim” ou “não”. 5. lançar um 
olhar mais holístico e compreensivo sobre as circunstâncias pesso
ais do periciando. Sobretudo, na projeção da incapacidade, levar em 
conta o trabalho habitual, a idade, a escolaridade e outros fatores que 
possam influenciar no normal desempenho do ofício do periciando.

No confronto entre laudos particulares, laudos administra
tivos e laudos judiciais percebem-se diferenças de resultados que, 
muitas vezes, tornam difícil acreditar que se trata da mesma pessoa 
que foi submetida às perícias. Algo há de muito preocupante nas 
discrepâncias que se encontram nos diversos laudos que são acos
tados aos autos dos processos judiciais.

Em razoável medida, é esta notória discrepância que provoca 
a judicialização, hoje a mais intensa e onerosa. As ações sobre bene
fícios por incapacidade, porque demandam a realização de perícia 
médica judicial, contemplam um custo adicional milionário para a 
Justiça. Como os autores, na sua esmagadora maioria, litigam sob o 
pálio da Assistência Judiciária Gratuita, os honorários periciais são 
antecipados às expensas do orçamento da Justiça Federal.

Portanto, as perícias tendenciosas realizadas na via adminis
trativa, quase sempre não reconhecendo a incapacidade, consideran
do que em um número elevado de casos a perícia judicial chega a um 
resultado diverso, e a sentença é de procedência do pedido (46%489), 
constituem um fator indutor de judicialização, que não pode ser re
solvido pela via processual destinada às demandas repetitivas.

489 ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES FEDERAIS DO BRASIL - AJUFE. Judicialização 
contra o INSS...
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Esta limitação, somada ao adoecimento da população, torna 
muito difícil a busca de soluções para este tipo de judicialização, 
que, diga-se de passagem, é a mais intensa e a que mais produz 
externalidades negativas para o Judiciário.

8.6 - AÇõES COLETIVAS COMO MECAnISMOS DE 
pREVEnÇÃO DA JUDICIALIZAÇÃO E ISOnOMIZAÇÃO DOS 
DIREITOS DA SEGURIDADE SOCIAL

Do ponto de vista da tutela jurisdicional dos direitos da 
Seguridade Social, direitos de natureza prestacional, que exigem 
distribuição equitativa entre seus titulares, faz-se mister repensar 
os mecanismos processuais hoje utilizados, para que se obtenha 
melhores resultados com menor esforço e dispêndio tanto para o 
orçamento da seguridade e a máquina administrativa como para as 
estruturas e a organização do Poder Judiciário. É preciso, dessarte, 
investir em modelos de processo que, ao mesmo tempo, tornem o 
Judiciário ambiente mais propício para discutir direitos cuja tutela 
jurisdicional possa implicar impacto sobre o orçamento público e 
possibilitem a efetividade das decisões tomadas de forma mais am
pla e igualitária, com garantia de amplitude dialética e participação 
de todos os interessados.

Não há dúvida sobre a necessidade de incentivarmos a ma
crojustiça, ou seja, a tutela molecular dos conflitos sobre a seguri
dade social. Todavia, este consenso de todos os atores do direito e 
da justiça não se concretiza pela vontade e iniciativa exclusiva do 
Poder Judiciário, senão que, muito mais, por uma metamorfose pro
funda da postura dos legitimados para as ações coletivas.

O assunto é, portanto, mais complexo do que pode parecer. 
Os advogados, certamente, não ficarão contentes em abrir mão do 
seu “ganha pão”, sua reserva de mercado. A teoria da tutela judicial 
dos direitos subjetivos precisaria ser reescrita. O caminho passa 
por uma radical transformação cultural que começa nos bancos das 
faculdades de direito, que formam advogados para litigar individu
almente, sequer esgotando as possibilidades de solução consensual 
e de litisconsórcio ativo.

Por outro lado, o sistema normativo não contribui muito, pois 
contempla inúmeras restrições às ações coletivas contra o Poder Pú
blico, como vedações ao uso em relação a algumas matérias, à con
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cessão de liminares, aos efeitos territoriais da coisa julgada,490 ao 
cumprimento da sentença, à legitimação ativa, em especial das enti
dades associativas,491 e mesmo ampla a possibilidade de suspensão 
de liminares pelos tribunais.492

A atuação mais efetiva do Ministério Público e da Defensoria 
Pública na tutela dos direitos individuais homogêneos e o incenti
vo dos juízes encaminhando às entidades legitimadas notícias de 
casos com tendência de repetição, pode ser o início de uma nova 
maneira de enfrentar o problema da judicialização. Não resolve de
monizar a judicialização, nem sustentar que os juízes devem negar 
os direitos individualmente judicializados como forma de pressio
nar negativamente o ajuizamento de ações individuais.

490 Discutiu-se, no STF, RE 1.101.937, com Repercussão Geral (Tema 1.075), acerca da 
abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em Ação 
Civil Pública, segundo a regra do art. 16 da Lei n° 7.347/85 (A sentença civil fará 
coisa julgada erga omnes (contra todos) nos limites da competência territorial 
do órgão julgador...). O Plenário do STF proclamou a inconstitucionalidade do 
referido dispositivo legal, fixando as seguintes teses em Repercussão Geral: 
1) é inconstitucional o art. 16 da Lei 7.347, de 1985, alterada pela Lei 9.494, de 
1997; 2) tratando-se de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, 
a competência deve observar o art. 93, II, do CDC (ou seja, a ação deve ser 
proposta no foro da Capital do Estado ou do DF); 3) propostas várias ações 
civis públicas de âmbito nacional ou regional, firma-se a prevenção do juízo 
que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas 
(STF. Recurso Extraordinário 1.101.937. Relator: Min. Alexandre de Moraes, 
Sessão Virtual de 26.03.2021 a 7.4.2.2021).

491 O STF, em duas decisões vinculantes, praticamente fulminou a possibilidade de 
entidades associativas ajuizarem ações coletivas como substitutas processuais 
em nome dos seus associados, causando um retrocesso de anos de evolução 
da questão da legitimidade e dos efeitos subjetivos da coisa julgada em ações 
coletivas. (1) Recurso Extraordinário 573.232/SC – “As associações atuam como 
representantes processuais e necessitam de autorização expressa dos associados. 
A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em 
juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável 
autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 
5º, inciso XXI, da Constituição Federal; as balizas subjetivas do título judicial, 
formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação 
no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados 
na inicial”. (2) Recurso Extraordinário 612.043/PR – 10/05/2017, Tema 499, “A 
eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito 
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, 
somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, 
que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, 
constantes da relação juntada à inicial do processo de conhecimento”.

492 Ver, sobre estas limitações, MORAES, Vanila Cardoso André. A igualdade – 
formal e material – nas demandas repetitivas sobre direitos sociais..., 2016, p. 79.
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Impende observar que seria muito interessante que a Defen
soria Pública e o Ministério Público fossem mais ativos na tutela 
judicial dos direitos individuais homogêneos, prevenindo a judi
cialização individual que consome as energias do Poder Judiciário. 
Com programas sistemáticos e organizados de levantamento dos 
casos repetitivos para possíveis ações coletivas teríamos, em boa 
medida, superado o problema da judicialização individual e ainda 
resolveríamos o déficit de empoderamento daqueles que, por vicis
situdes de várias ordens (hipossuficiência econômica, cultural ou 
informacional que atuam como bloqueadores das vias de acesso à 
justiça) não conseguem buscar a tutela judicial dos seus direitos.

No âmbito do Poder Judiciário Federal têm-se iniciativas 
muito interessantes para a solução adequada das chamadas deman
das repetitivas. Não basta que exista um sistema de legal tutela ju
risdicional de demandas repetitivas, é preciso que este sistema seja 
devidamente alimentado.

O Conselho da Justiça Federal, por meio da Resolução 499 – 
CJF, 01/10/2018, criou os Centros de Inteligência para o gerencia
mento das demandas repetitivas e precedentes judiciais. O Centro 
Nacional e os Centros Locais de Inteligência da Justiça Federal são 
uma inovação tecnológica importantíssima, na medida em que po
dem monitorar e racionalizar a identificação de demandas repetiti
vas ou com potencial de repetitividade, além de aperfeiçoar o geren
ciamento de precedentes. A ideia é estimular a resolução de conflitos 
massivos ainda na origem e, assim, evitar a judicialização indevida.

Tratase de uma rede de governança com vistas ao monitora
mento de demandas judiciais e ao gerenciamento de precedentes, 
sempre sob a ótica da prevenção de litígios, padronização de rotinas 
e articulação entre todas as instâncias da Justiça Federal, que estarão 
ligados numa rede de comunicação contínua, oportunizando um sis
tema integrado de acompanhamento das ações judiciais e facilitan
do a utilização do “sistema multiportas” e do “sistema de preceden
tes”, adotados pelo Código de Processo Civil de 2015. Entre as suas 
atividades, estão a promoção de contatos e reuniões institucionais, 
sempre com o objetivo de prevenir ou solucionar conflitos de maior 
abrangência, fomentando o diálogo interinstitucional e o uso da tec
nologia da informação, o que permite a participação de todos os ato
res de forma dialógica e cooperativa em busca de maior efetividade.

O fluxo de trabalho pressupõe que os juízes preencham um 
formulário propondo o tema e encaminhando ao centro para es
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tudo. O centro se debruça sobre o tema e elabora uma nota técni
ca examinando a repercussão do tema como demanda repetitiva 
e propõe os encaminhamentos que podem ser de várias ordens, 
como encaminhamento a um tribunal superior que tenha a matéria 
afetada, diálogo interinstitucional, enfim, o que se fizer útil e ne
cessário para a prevenção da judicialização ou para que os conflitos 
judicializados sejam resolvidos de forma molecular e o mais rápido 
possível. Para que o sistema seja eficaz, será preciso que seja ade
quadamente alimentado, o quanto mais cedo melhor!

8.7 - DECISõES E MEDIDAS ESTRUTURAnTES COMO 
MECAnISMOS DE pREVEnÇÃO DA JUDICIALIZAÇÃO

As decisões estruturantes são aquelas que possibilitam a re
estruturação de determinada instituição/organização social ou po
lítica pública contribuindo para a sua adaptação à melhor satisfação 
de suas funcionalidades. Enquanto mecanismo processual, permite 
maior efetividade e eficácia na concretização de direitos ou interes
ses socialmente relevantes, como é o caso dos direitos da Seguridade 
Social, direitos prestacionais que exigem satisfação igualitária com o 
mínimo de dispêndio possível ao orçamento público que é afetado.493

Bem observam Melina Girardi Fachin e Caio Cesar Bueno 
Schinemann que

A tutela jurisdicional de direitos prestacionais, no modelo vigente 
na jurisprudência brasileira, se dá, em regra, individualmente e é 
submetida a instrumentos executivos típicos. Ainda que as milhares 
de decisões em processos individuais, somadas, impliquem um 
amplo impacto na alocação dos recursos do Estado, seu cumprimento 
é naturalizado porque a concretização do provimento judicial, 
nestes casos, utiliza os instrumentos executivos já consolidados por 
uma lógica individual e bipolarizada de processo.494

493 A doutrina atribui a Abram Chayes e Owen Fiss a teorização do tema decisões 
estruturantes. (CHAYES, Abram. The role of the judge in public law litigation. 
In: Harvard Law Review, vol. 89, n. 7, 1976; FISS, Owen. The forms of justice. In: 
Harvard Law Review, vol. 93, n. 1, 1979. Disponível em: https://digitalcommons.
law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2201&context=fss_papers. Acesso em: 
22 mar. 2021).

494 FACHIN, Melina Girardi; SCHINEMANN, Caio Cesar Bueno. Decisões 
estruturantes na jurisdição constitucional brasileira: critérios processuais da 
tutela jurisdicional de direitos prestacionais. In: Journal of Institutional Studies – 
Revista Estudos Institucionais, vol. 4, n. 1. p. 211-246, 2018.
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Enquanto forma de decisão judicial em que é necessária algu
ma alteração institucional, as medidas estruturantes se protraem no 
tempo, implicando vários atos judiciais em sequência e uma grande 
intervenção, na prática institucional de entes públicos ou privados, 
alcançando uma multiplicidade de interesses e envolvendo valores 
sociais que afetam não somente as partes do litígio, mas um conjun
to de pessoas que se encontram em situações idênticas ou asseme
lhadas, com o potencial para corrigir e prevenir violações sistêmicas 
de direitos e interferir diretamente em políticas públicas.495

Tais medidas, porque estabelecem critérios de aplicabilidade 
com certo grau de adaptabilidade e abertura às decisões judiciais, 
que se protraem no tempo, pressupõem um certo redimensiona
mento de categorias dogmáticas do processo como os princípios da 
demanda e da congruência, do contraditório, da cooperação e mes
mo os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, além de pres
supor, para o incrementeo de efetividade, maior grau de liberdade 
para o juiz no sentido de resolver os problemas futuros de exequibi
lidade da decisão. Sobretudo, não dispensam a colaboração e a coo
peração de todos os atores do processo e, ao mesmo tempo, um perfil 
previdente e articulador do juiz, que não pode descurar de fomen
tar o mais amplo debate e diálogo entre a sociedade impactada e os 
órgãos administrativos e/ou legislativos cuja responsabilização se 
objetiva, com convocação de audiências públicas, nas quais devem 
participar técnicos especialistas no tema objeto da demanda, enti
dades de representação associativa dos interessados e amici curiae.

Gostaria de manifestar minha total adesão ao entendimento 
que não reconhece ser o Supremo Tribunal Federal a única instân
cia jurisdicional com competência para julgar processos e ditar me
didas estruturantes. Penso que pleitos que pretendam provimentos 
de caráter estruturantes devem, preferencialmente, ser apresenta
dos perante os Juízos de 1º grau, no âmbito da Justiça Estadual ou 
Federal, no limite das suas respectivas esferas de competência, ain
da que a matéria possa chegar ao STF ou ao STJ em grau de recur
so. A complexidade inerente aos processos estruturantes não infere 

495 Para um aprofundamento do assunto, ver JOBIM, Marco Félix. Medidas 
estruturantes: da Suprema Corte Estadunidense ao Supremo Tribunal Federal. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013; ARENHART. Sérgio Cruz. 
Processo multipolar, participação e representação de interesses concorrentes. 
In: ARENHART, Sérgio Cruz; JOBIM, Marco Félix (org.). Processos estruturais. 
Salvador: JusPodivm, 2017.
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na impossibilidade de apreciação destes pela jurisdição ordinária. 
“Ao contrário, do ponto de vista pragmático, é preferível que o ob
jeto destas demandas seja previamente delimitado de acordo com a 
competência territorial”.496

8.8 - A OTIMIZAÇÃO DO MICROSSISTEMA DE DEMAnDAS 
REpETITIVAS COM A VInCULAÇÃO DO pODER púbLICO 
AOS pRECEDEnTES fIRMADOS

Tendo em conta que a judicialização no Brasil é exponencial
mente mais acentuada na razão das ações vertidas em face do Es
tado (Poder Público ou Fazenda Pública), alcançando percentuais 
verdadeiramente absurdos, conforme dados que já reportei, parece 
sintomático que a Administração da Justiça e o próprio Estado (réu 
habitual e contumaz), devessem canalizar suas preocupações para 
que as decisões judiciais transitadas em julgado fossem internali
zadas normativamente no âmbito administrativo, beneficiando a 
todos os titulares do direito reconhecido. Isso parece comezinho e 
dispensar maiores elucubrações. Mas não é o que ocorre!

Ninguém, jurista ou não jurista, compreende o porquê de 
tais decisões, sobretudo quando dizem respeito aos direitos funda
mentais sociais, não serem universalizadas a todos os titulares dos 
direitos reconhecidos pela Justiça em decisões irrecorríveis. Prefe
rese, ao invés de defender a extensão, de modo a evitar a odiosa 
discriminação, criticar a judicialização. Investese contra a solução 
e não contra o problema, como já demonstrei alhures.

Há flagrante violação do princípio da vedação de discrimi
nação, uma vertente do princípio constitucional da isonomia, que 
proíbe a Administração de discriminar entre os Administrados. A 
mais grave violação do princípio isonômico, pelo tratamento discri
minatório em relação a alguns (ou muitos) administrados, ocorre 
quando o Poder Público, diante de situações pacificadas na juris
prudência, deixa de universalizar o resultado da decisão, permitin
do que uns tenham o direito concretizado e outros, não.

A conduta administrativa revelase antiisonômica quando a 
Advocacia Geral da União – AGU se omite na criação de condições, 

496 FACHIN, Melina Girardi; SCHINEMANN, Caio Cesar Bueno. Decisões 
estruturantes na jurisdição constitucional brasileira: critérios processuais da 
tutela jurisdicional de direitos prestacionais. In: Journal of Institutional Studies – 
Revista Estudos Institucionais, vol. 4, n. 1. p. 211-246, 2018. p. 230.
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por via legislativa, depois da pacificação jurisprudencial, para a so
lução de todos os casos iguais, judicializados ou não, nas hipóteses 
de demandas em massa, conferindo um tratamento diferenciado a 
pessoas em situação idêntica. Por mera finalidade de caixa, não se 
estende a todos, indistintamente, os direitos de massa reconhecidos 
definitivamente pelo Judiciário, com o respectivo pagamento das 
diferenças devidas.

Cogita-se de uma (re)leitura do princípio da igualdade a par
tir da “não discriminação”. A proibição de discriminação veda qual
quer tipo de distinção (preferência, exclusão, limitação ou restrição) 
entre pessoas que se encontrem em situações similares, sem um mo
tivo razoável e objetivamente proporcional. Na hipótese, a conduta 
administrativa que distingue alguns administrados, excluindoos 
do gozo do direito social já reconhecido, revela-se inconstitucional 
por afronta ao princípio isonômico, pois, no dizer de Roger Raupp 
Rios, “a discriminação pode implicar violação ao princípio isonômi
co de formas variadas”. O direito antidiferenciação considera ilegíti
mos tratamentos diferenciados (prejudiciais ou benéficos) em favor 
de quem quer seja, mesmo quando pela via indireta, como no caso 
de leis, decisões ou práticas que, aparentemente neutras, acarretam 
um impacto desigual sobre um determinado grupo de pessoas.497

É dever constitucional do Estado, fundado no princípio da 
igualdade, distribuir igualitariamente os direitos sociais fundamen
tais, mais ainda quando estes direitos são reconhecidos em decisões 
de processos administrativos ou judiciais. Daniel Hachem sustenta 
que estas decisões vinculam a Administração, sendo a vinculação 
um mecanismo de tutela igualitária dos direitos sociais.498 Portanto, 
segundo diz, nos casos em que houver condenações estatais indi
viduais à satisfação de direitos fundamentais sociais, “exsurgirá o 
dever dos advogados públicos responsáveis pelas demandas comu
nicar o chefe da respectiva procuradoria pública a respeito do trân
sito em julgado das sentenças”.499

497 RIOS, Roger Raupp. Direito da antidiscriminação: Discriminação direta, indireta 
e ações afirmativas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 117.

498 HACHEM, Daniel Wunder. Vinculação da Administração Pública aos 
precedentes administrativos e judiciais: mecanismo de tutela igualitária dos 
direitos sociais. A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional. Belo 
Horizonte, ano 15, n. 59, p. 63-91, jan./mar. 2015.

499 HACHEM, Daniel Wunder. Vinculação da Administração Pública aos 
precedentes administrativos e judiciais..., p. 79.
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Não tenho certeza que o sistema normativo brasileiro dispo
nha de mecanismos para a vinculação da Administração em rela
ção a todas as decisões judiciais transitadas em julgado, que não os
tentem a condição de “precedente judicial”, embora simpatize com a 
interpretação constitucional levada a cabo pelo professor Hachem. 
De certo modo, este entendimento coloca em dúvida a eficácia do 
próprio microssistema processual de demandas repetitivas e a vin
culação legal nele concebida (arts. 927 e 928 do CPC).

Fico em uma zona de consenso, para reconhecer o que parece 
ser o óbvio e livre de controvérsia, e que já seria um grande passo 
no sentido de prevenir a judicialização. O que realmente pode con
tribuir é levar a sério as possibilidades e mecanismos de julgamento 
molecular que o microssistema de demandas repetitivas disponibi
liza. É da vinculação da Administração às decisões ou precedentes 
firmados nos mecanismos que se compreendem no microssistema 
de tratamento adequado das demandas individuais repetitivas, que 
passo a tratar.

É preciso esclarecer, prima facie, que os atributos da cultura 
de precedentes não interferem, ao menos diretamente, ao nível da
queles efeitos que vimos de referir e desmistificar acerca dos efeitos 
negativos das decisões judiciais em políticas públicas. A finalidade 
é outra, a de possibilitar maior “segurança jurídica” e “isonomia” 
para as partes que se encontrem em situação idêntica, pondo fim à 
“jurisprudência lotérica”.

Não tem o mínimo sentido que o precedente judicial não vin
cule a Administração pública fora do processo. A pacificação ju
risprudencial com a fixação de um precedente vinculante, sem a 
vinculação, tanto pode desestimular o ajuizamento de novas ações 
como incentivar. Vai depender do sentido da tese jurídica firmada. 
Se for favorável ao reconhecimento do direito, deve incentivar, caso 
contrário, exerce influência desjudicializante. Explico: firmada de
terminada tese jurídica reconhecendo um direito previdenciário, se 
não houver vinculação, todos os demais titulares do direito terão de 
ajuizar ações para o reconhecimento.

O contributo mais importante seria alcançado se o preceden
te vinculasse a Administração Pública, mas isso não ocorre hoje. 
Mesmo no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, depois 
de firmada a tese pelos Tribunais Superiores, a Administração fica 
vinculada apenas nos processos judiciais ajuizados em que for par
te (art. 985 do CPC).500
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Aliás, é justamente neste ponto que se perde oportunidade 
de resolver com mais eficácia o problema da judicialização dos di
reitos da Seguridade Social em face do Poder Público Federal. Fica
-se na dependência da boa vontade da Advocacia Geral da União de 
propor a normatização dos precedentes vinculantes, inclusive com 
a edição de súmulas administrativas que autorizem a incorporação 
no sistema normativo das teses definitivas firmadas pelos Tribu
nais Superiores em recursos repetitivos, embora legalmente auto
rizada para assim proceder, no caso dos direitos previdenciários, 
conforme o que dispõe o art. 352 do Decreto 10.410, de 30 de junho 
de 2020, que altera o Regulamento da Previdência Social, aprovado 
pelo Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999.

COnCLUSõES

Sobretudo, não concluir, mas, apenas, provocar outras reflexões.
Nesta monografia encaminhei aproximações jurídicas, polí

ticas, sociológicas e econômicas acerca do passado, do presente e 
do futuro do Estado do Bem-Estar Social. Ao que pude concluir, 

500 Segundo VAZ, Paulo Afonso Brum. A Suspensão dos Processos e da Eficácia 
da Tese Fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR: 
Tentando Salvar o IRDR da Falácia da Vinculação. In: Revista ANNEP de Direito 
Processual, vol. 1, n. 2. p. 155-167, jul./dez. 2020), o “Incidente de Resolução 
de Demandas Repetitivas - IRDR surgiu como inovação trazida pelo CPC 
de 2015, nessa que se pode chamar de quarta onda de reformas processuais, 
caracterizada pela criação de uma autêntica cultura de precedentes, cujos 
objetivos precípuos são a segurança jurídica e a isonomia no plano das 
decisões do Poder Judiciário, a serem alcançados pela superação da nominada 
jurisprudência lotérica e do solipsismo judicial, por meio de mecanismos 
que garantam estabilidade, coerência e integridade ao sistema jurisdicional, 
em uma perspectiva neoconstitucional de relevância máxima de direitos 
fundamentais e garantias dos litigantes. A vinculação aos precedentes 
derivados de acórdãos de Resolução de Demandas Repetitivas (art. 927 
do CPC) representa um avanço importante para os referidos ideais de 
estabilidade, coerência e integridade da jurisprudência dos Tribunais (art. 926 
do CPC), tendo a grande virtude de contribuir para a redução do fenômeno 
da pulverização de demandas que versem sobre um mesmo assunto e ainda 
de contribuir para a redução da judicialização e o julgamento mais célere 
dos processos. Enquanto técnica de julgamento molecular de demandas de 
múltipla repetição por um órgão colegiado, sobre questão de interpretação do 
direito, a fim de garantir a isonomia, a previsibilidade e a segurança jurídica, 
o IRDR pressupõe um iter relativamente complexo e imperativo (arts. 976 a 987 
do CPC), como condição para que se chegue à definição da tese jurídica cujos 
fundamentos determinantes (ratio decidendi) serão de aplicação obrigatória 
nos processos pendentes e futuros (o precedente)”.
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apesar dos paradoxos e utopias, sobretudo nos países do capitalis
mo tardio, o Estado do Bem-Estar Social tem seu lugar garantido, 
embora se possam discutir os níveis de participação da sociedade 
civil, da família e do próprio capitalismo no desenho das estruturas 
dos sistemas de seguridade social. O certo é que, a cada crise do 
capitalismo, fica mais evidente que a salvação do poder aquisitivo 
daqueles que movimentam o sistema econômico depende de um 
Estado Social forte.

A crise multifacetada que assola o Estado Social, que se des
pe da responsabilidade de prover o bem-estar social, deixando 
o encargo para a iniciativa privada (quer dizer, para as forças do 
mercado), transforma os serviços públicos até então cobertos pelo 
Estado (seguridade social – saúde, assistência e previdência social 
– e segurança pública, principalmente), em produtos colocados no 
mercado, disponíveis a quem possa pagar. Fica para o Estado ape
nas a filantropia e o mínimo existencial.

É fundamental a presença do Estado nas suas duas mais rele
vantes funções, que são a de garantir a seguridade social e a de re
gular a economia, sobretudo em países do capitalismo tardio como 
é o Brasil. É quase consenso que a economia funciona melhor com 
um Estado forte e garantidor dos direitos da Seguridade Social.

Apontou-se como alternativa racional um equilíbrio entre o 
premente crescimento econômico e a manutenção do nível de bem
-estar social razoável a cargo do Estado. Um modelo de social-de
mocracia autêntico, mesclando liberalismo onde ele é necessário e 
socialismo onde ele é indispensável. Se o Estado Social não pode 
ser mais do que pode ser, o capitalismo também não está obrigado a 
desumanizar-se, e podem assim conviver em harmonia!

Depreende-se haver uma íntima relação entre as realidades 
sociais e econômicas e o nível de atendimento dos conteúdos cons
titucionais dos direitos da seguridade social, pelo Estado do Bem
-Estar Social, com recíprocas condicionantes.

Informalidade e desemprego são contingências socioeconô
micas que impactam no curto prazo as famílias gerando pobreza e 
desigualdades, e irão definir, no médio e longo prazos, o alcance do 
sistema de direitos sociais (problema orçamentário). São, ademais, 
variáveis ou condicionantes a serem observadas na solução dos 
conflitos judicializados sobre direitos da seguridade social (proble
ma hermenêutico).
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As reformas que limitam os direitos da seguridade social, 
por exemplo, incidindo sobre um cenário de profunda recessão eco
nômica permeada pela exacerbação da miséria, além de agravar tal 
quadro, produzindo, no curto e médio prazo, mais pobreza e estag
nação da econômica, evidenciam que esta interdependência deve 
ser observada com maior profundidade pelos Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário.

O reconhecimento de direitos fundamentais sociais na via 
judicial ainda representa um contributo insubstituível no sentido 
da alavancagem da cidadania a partir da concretização de direi
tos da seguridade social, notadamente em países periféricos como 
o Brasil, em que se somam quatro fatores judicializantes transver
salmente interligados e paradoxais: a) a tendência de retração do 
Estado do Bem-Estar Social; b) a ineficiência das instâncias admi
nistrativas responsáveis concessão das prestações sociais a cargo 
do Estado; c) a limitação dos direitos sociais assegurados no texto 
constitucional por emendas que, de pouco em pouco, enxugam o rol 
de tais direitos, e d) o aumento exponencial dos índices de pobreza 
extrema e desigualdades.

Tentei delinear nas linhas pretéritas o entendimento acerca 
da importância da atuação do Poder Judiciário no campo da efeti
vação dos direitos fundamentais sociais, enquanto também desti
natário do mandato constitucional de maior intervenção estatal no 
domínio econômico e social, o qual coloca o Poder Judiciário, em 
relação aos demais poderes, como garante da concretização de tais 
direitos.

Procurei delinear o caminho traçado pelo avanço da judicia
lização, reconhecendo que, nada obstante os negativos corolários 
intrínsecos ao próprio desenvolvimento do welfarismo, dos quais 
não tem como se desvencilhar, pois, lhe são intrínsecos, como é o 
caso da limitação das liberdades individuais e sociais e o paterna
lismo, não é possível evitar ou impedir que os indivíduos e suas 
entidades associativas, enfim, que a sociedade civil bata às portas 
do Poder Judiciário para a indeclinável tutela dos seus direitos e 
interesses no exercício da cidadania.

A judicialização individual, embora tenha um papel funda
mental na concretização dos direitos fundamentais, além de atender 
às demandas sociais de forma fragmentada e atomizada (não mole
cular), comprometendo as forças do Poder Judiciário, as previsões 
orçamentárias do Estado e a própria isonomia entre os titulares dos 
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direitos sociais, não imuniza os direitos sociais reconhecidos contra 
o retrocesso nos momentos de crise econômica, é dizer, não garante 
a sustentabilidade.

Apesar das referidas externalidades negativas, enquanto não 
há uma mudança de perspectiva nas políticas públicas de concessão 
das prestações da Seguridade Social, possibilitando que um maior 
número de demandas possa ser resolvido administrativamente, sem 
intervenção do Poder Judiciário, a judicialização persiste sendo fun
damental para a concretização de tais direitos e provocando mudan
ças e o avanço qualitativo e quantitativo de políticas públicas.

As posições jurisprudenciais e doutrinárias são amplamente 
dominantes no sentido de que a atuação do Poder Judiciário na are
na política, sendo um corolário imperativo de garantia do Estado 
Democrático de Direito, da Democracia e dos Direitos Fundamen
tais, não implica violação ao princípio da independência e da har
monia dos Poderes (art. 2º da CR).

A legitimação do Poder Judiciário para o judicial review, ao 
que vejo, não sendo haurida da vontade majoritária do povo expres
sa pelo voto, decorre da conjunção de três aspectos: do texto cons
titucional (art. 5°, XXXV), do procedimento democrático (participa
tivo) e da sua atuação dirigida à tutela dos direitos fundamentais, 
sobretudo das minorias (defesa mesmo da democracia contramajo
ritária), o que representa decorrer da opinião pública a legitimidade 
do judicial policy-making, que adquire, no modelo de Estado Demo
crático de Direito, um caráter subsidiário, é dizer, conferindo legiti
midade ao Poder Judiciário diante da omissão dos demais poderes 
legitimados pela vontade majoritária (voto da maioria).

De qualquer sorte, a judicialização que temos no Brasil é a de 
segundo nível das políticas públicas, em que os direitos fundamen
tais sociais encontram-se previstos em leis e regulamentos, com 
as condições de elegibilidade perfeitamente definidas. Discute-se 
judicialmente apenas acerca de interpretações de fato e de direito 
e correções de decisões administrativas diante de postulações de 
titulares identificados dos direitos. Neste tipo de judicialização, o 
Judiciário apenas exerce o seu poder/dever constitucional indecli
nável de solucionar os conflitos individuais que decorrem das nega
tivas administrativas caracterizadoras de violações legais.

A redução da judicialização dos direitos da Seguridade So
cial, todavia, não depende exclusivamente do Poder Judiciário. O 
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reconhecimento da existência de um direito constitucional subje
tivo titularizado pelos cidadãos a uma tutela administrativa indi
vidual ou coletiva adequada, igualitária e efetiva na concretização 
dos direitos fundamentais sociais seria o fundamento suficiente 
para uma viragem que pudesse tornar a via administrativa mais 
eficaz, ao modo de dispensar a judicialização.

Procurei demonstrar também que existem alternativas mais 
racionais à judicialização individual, as quais passam por uma 
maior eficiência da via administrativa e por uma metamorfose no 
modo de atuação do Poder Judiciário na tutela jurisdicional da Se
guridade Social.

Primeiro, por meio de um maior incentivo às demandas co
letivas, conquanto não dependa apenas do Poder Judiciário e muito 
mais da iniciativa dos legitimados para tais ações, poderá evitar a 
atomização e fragmentação das ações pela via da correção de lesões 
a direitos subjetivos individuais, evitandose assim a exacerbação 
das desigualdades entre os que judicializam e os que não judiciali
zam, também uma forma rematada de violação ao princípio da não 
discriminação. Por esta via, a Justiça Previdenciária poderá lançar 
mão de medidas estruturais, as quais têm a aptidão de contribuir 
decisivamente para a redução da judicialização, na medida em que 
interferem positivamente de modo institucional em políticas pú
blicas, sem que haja déficit no reconhecimento e concretização de 
direitos da seguridade social e abalo orçamentário.

Segundo, levando-se a sério a cultura de precedentes institu
ída pelo Código de Processo Civil de 2015 ao criar o microssistema 
de demandas repetitivas para a solução de questões de direito, com 
vocação para construir precedentes por meio de teses jurídicas de 
caráter vinculante. Os efeitos da pacificação jurisprudencial certa
mente terão eficácia dissuasória da judicialização, com muito mais 
eficácia se vincularem os órgãos da Administração Pública.
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