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L = Iifos ,,~gJ:'npamel1tos humnos 'Primit;ivos. a. sim , ~, 

Plic1.o.ade ête uma (~conomia rud.:i.m<mt!9.r de base rural ~ em' 
que rrl'eõ.omirl8.ram as trocas m.ne.,j;w:a== de un~ parte, e de 
outra a €fJtri ta so liõ"a,r1:eíla.le ta.m:1 Uar,9 asseguraram a f) hQ 
mam 1rrval1dado 611 incapa,z pàr~. o 'l:a:'abalho.ll ao velho; à IDU 

lher ou à criança, del"pendentf!i8 •• o anr~,ro necessário a 
aubs1stÊind.a. Não e:r1st1.a~ a bem dize:r, o fenômeno da mi= " . ~ se:r:ta~ Nas cl.vilizagoes Ul~bEI.l1asJ em que o dinheiro se a~' 
ftrmou como instrumento doe t,l'oca e de' a.quisiqão das tttili 

;. '- .9 A ~ 

dad,ElO 1ndisperJ.Se:veis a. vld.a. quot:l'.diana."" surgeg porem) es-' 
se fenômeno, atenuadó,t emboraJpela solidariedade famíliA 
a.r e 'pela gelwralizaçao da escravatura, como. fonte princ:t 

N .1..-paI da., lnao~de=obra o CuifuxV'am as f'amilias de seus parentes 
. " . invalidos ou dependentes e dos escravos que se tornassem 

incaJ.)azes, embol'a quanto $, êstes, cogitasse o (i.uro Dix'ei ~ 
to Bonano do seu abandono, o que Catê.'o); o velho, não obs
tant~~ se~' o -pe,j,"adignta das virtudes da epoc9., l'ecoll:leúdava 
aos cOlltem'Porâneos. Já então e;pa.recia,m as Primeiras maui'" 
fest,ações d.e SolJ'.õ..aried.ade hümana, 110 amparo 111~tiuo contra 
a adVerB :i.d13,de J at'l'livés de confrarias ~ e sodal1cioB a,e artí 
fices liV:.':';d, que, entre outras coisas, visavam à ga.:ra.nti 

,".,. I (V 

~le, mir.dst:r:8,:,,-!.O de ritos funera.l'1os. E 'nao pequena toi a 
A; N 

l.nfl'.1encie. "poUtica, dessas as;:remiagoes, no or:aSf) da era :t'e . c-r 
'Pub 11c8.118.. e (1.~las IJluit,o se Valer~':J,lll os <lel1l9.gogn;:; j '':: o pro 

~ , ; -
Prio Julio Cesar. 
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2. - Na Idade Média, a organização corporativa, 
A 

que prevaleceu nas estruturas ecollom1cas ,dos centros urbê:, 
nos e que alcan~va, em seus estreitos vinculos de solidê:, 
riedade associativa; a bQ~guezia alta ou baiXa e apieda 

N . ~-
de c:t'ista, que se trad'Jzia na· vida social em inumetos a!,i 
los e casas de mtsericordia, enfrentaram" satisf.atoriam!tll 
te, OS v.coblemas da invalidez e do desamparo. 

3. - O desenvo1:vimento do protestantismo na par 
te n~rdica do ocid~nte eu:roPeu, com o ~onseqn.ente confia-=
co dos bena eclesiasticos, e a supre~sao de asilos e ca= 

A-
sas de carida,êl.\';1, Q.ue estes nantinbam; o afrou..-x:amento da 
ord.em corpol"a.tiva, com OS 'Primeiros sintonBs de uma econo 

. , -
mia mal1u:f'at~e:i.~ca, que se sub st ituia, ao artezanato. as cc;m , ,-
tantas guerl~S religiosas e politicas que se sucedianl vie 
ram trazel', ao cenário do mundo de então, o problema. do 
paupeI'iamo e ensejar as primeira.s leis e as Primeias 'Pro-A , 
videncias 'l:iendentes a remedia-lo. Assim, a chamada. lei dos 
Pobres, de 1 601.., editada pela Rainha Elizabeth da Ingla
terra, e na qual se atribuía às comUl1âS, ou muuicipal1da;" .. '" das, o encargo de atenderem a ,manuten~o de seus incapa-
zes e desampe,rados. 

- 4. .. A Revolução Francesa. suprimiu as corpora
ções de ofíciO e, em nome da11berdade, proibiu agremta. 
ções·profissio,na.iS, o mesmo ocorrendo contemporáheamente 
noS demai~ paises ocidentais. Por outro lado, com a revo
lução Politica, surgia e d~minava a velha Europa a. revo
lução induâtrial, coletivi z~nd.o a produijião de bens l for
çando o ~odo rural, e acultlulando nas cidades a poPulação 
obreira, que J,'lassou a se constituir em prolerl:íariado urba
no, revi vendo a ·tr:t.ste denominação romana, alusiva ·àqueJs3 
que de seu t~ma'Penas a 'Prole .. A estrutura jUI-Í:dlca ·da é-

~ A" 
Poca, de liberalismo politico ee~nomico a outrance,se r~ 
aqmia em_Preceitos protetores da propriedade, e dos prole 
tarios se Poderia dizer, em resumo, o que disse em verso 
uma poetisa francesa, Delphine Gay: 

B:1,uvret et nu, mais libre, 
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5. - Ao gênio Político de Bismarck, chance ler " ..,.., do Imperio Alemao, 000 passou despercebido essa causa fun 
~ -damental da desordem social e esse motivo justificado de 

reivindicações econômicas violentaso Sob sua inspiração, 
foram sucessivamente promulgadas leis, instituindo o aegu 
ro obrigat~rio contra a doença (1881), a reparaqão doS a~ 
cidentes do trabalho (1884) e o seguro-invalidez (1889),A , ..,-
pareciam assim, em seus .. 'Pl'imordioa, 1nstituiqoea de segu~ 
ros sociais contra OS varios riscos que pesam sÔbre oS 
trabalhadores ou seus dependentes, privando-os de sua ca
pacidade de ganho oU do seu amparo, a doença, a velhice,a 
invalidez; a maneo E denominaram-se seguros aocia:i.s, em 
oposição aos seguros privados que já então floresciam,po~ 
que impostos generalizadamente pelo Estado a certos gru-
pos sociais necessitados de amparo, e eram objeto de con-

• ,."" ~ N , 

tribm.çoes compulBorias, nao aPenas dos 'Pl'o"Prios segura-
dos, como ainda, via de regra~ dos r,espectivos empregado
res e, em certos regimes, das do "proprio Estado. Deaenvol 
veram~se oS seguros Sociais em todo o ocidente europeu,ag 
tas e dePois da, la .. Grande Guerra; e vieram a cobrir ou-

A . " tro grave risco da vida economica contemporanea, o desem-.... prego. 

b~ - O desenvolvimento das idéias de solidar1e 
dade sod.a.l e a subat:ttuição das doutrinas do liberaliamÕ , . 

pUro pelAs'ideias de democracia social fizeram com que,a-
inda no com~qó da 2a~ Grande Gueua, surgissem promessas 
de uma ampliaqão das. atividades dó Estado no Plano da Pro 
vidênCia Social, de forme. a alcan~ar, ~ratodos oS ind1~ 
duos, o ideal moderno da complé ~a seguridade social, tão 
bem definido na Carta do Atlântico como urna das liberdades 
fundamel2;tais .. freedol11 !l'~llJ vlant, a libertação à.a.I,!ecessi
dade. Nao creio, 'Porem, que exista mell10r definiçao do cQ..n 
ceito de seguridade soc1.al do que aquela· da lt:Declaração de 
Sântiagou

) feita 'Por bcasião da Cont'erência Interamerica~ 
na,··de Seguxos Sociais, realizada na Ca'Pital eM.lena, em 
1942: 

"Ca.da pais deve criar, n.a.nte;.r e acrescer o,..va-
101' inte"lect1.1al, moral e fisico das ge:t'e."oea 
ativas" 'Prepara);' o caminho d.s.s gera~ões futuras 
e sustentar as gerações ,já ret:flaCl..aa da vida 
'P:t'oduti 'la o Isto ~ c sentido <'la Seg,1.1rld.a(le Soci-
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a1: um"'t economia autêntica e· racionál dos re
CU.l'SoS e dos valores hmmnos .. " 

7.. - O Plano B everidge, na Grã -:S·retanha, o PIa , "" -no .M9..1·ch, 110 Cana,àa., e,e legislaçoes australiana e france-
sa, entre outras, e as d.os detmis pa:Íses europeus, amer1-

p ., , 

canos e e,aiaticos t:rouxeram a pratica da vida social e po 
1{t1ca, do mundo a~ue,lJ a generalização das inst1tu1~ões
dé Previd~nc1a. Ate mBSlllO nos E.U.A .. , bastião do indivi
dualismo, foram adotadas formas de seguro social para. ve~ 
ll10S, ~ependel}tes ou d.esam:pa.rad.os, e agora di acute"'se a Cà 
assistencia med1ca G . 

II - Surgimento ~.deseqlolvi~nto de Previdência 89Ci~~ 
~ji.âil 

8 .. ~ As p!':tm~iras lW,nifestaçõea da. Prt!lviâ.êhc::ta ., . 

aásirJa1e,das em nosso pais ocorreram em favor de militares; 
com a instituição do meio~soldo, 'f8,ra oficiais do Ex~rci"" 
to. no'a t~os da. :lei de 6 de dezembro de 1827, referem-, ", 
dada 'Pelo Conde de :r.ag'?;s~ Ja antes, porem, e a.inda em Por 

~. ." -tugal) o rep.:ente D .. Joao, em 1795., nandava vigora,r o Pla 
~ :, ,,-' -no de Beneficios aos orfaos e viuvas doa oficiais de Mar1 

00 -1:1118. • 

AI3 Pensões niilitares e o montepio c1vilvieram 
amparar as famllias daqueles que serviam ao Estado, como 

. ., 
as refOTlU9.S e a'posentadorias vieram garant:L:r OS 'proprios 
servidores & Em reÍação a t:re,balbadores surgiu, por vo1t13, 
de 1919" a Ca:t:m dos Jornalie1:t'6s da Central doBraail.Da~ ., 4 . "" te, tambem de 1919 a Lei .5 72 .9'~'c 15 d.e Janeiro d.esse all), 
Q.ué assegurou indenização aa "i-tinas d.e: acidente do traba 
1110 ou d.e mol~atia' profissl:ona.l .. M!l.s os segu:rós sóciai; 
nE.:i.a gene:t,&,lizad.os, e nos m.oldeif.l cOn'Gr1.bu.it:tvoa das ineti 

Pd , IV ~ '-

tlliço~fJ eU);O'peias entao e:x1sténtes p tiveram inicio com 8, 
'ij • ..., •• <. g lo 68') . ;:J. 24 d . .9..!l 1 9!'7. """h "i)l~ ,IJ"":J. u. ...... . < t'_:; \.l.e . e J8.11e.LX o 'l.1i!! . _.;J, ... 0", ele U.Q. , como 
L~iEló1. ctJa1r,~~, nome \:te R!í'U pj:'o'ponente& Essa lei nF.l,r~ou. 
:fo:t~,enw),Q,t0. a.S seu crm.ho t.Ôde, a legialação fJubse'.:;.i,f1entep de 
f1:!l.:~lldy 0:<'0. Sl.1,'3.S 'Pril1c:npa1.a C8;1"f).ct(~r1sij1cas;> as i:o.st:i:trd. ~ 
gõeEi. {lo Pl":J"Jtd.;;ncia soc:i.i!ü, quer quanto aoS riscos eooe:?'''' .. . ... 
i;o[$,j! QU0:t' !;tua:nt.o a sua fOl'UaÇSl.O patr:i.omon1~1,9 q.uer., fiYlB,l 
!n~m:l.:;e.'J veJ.l1,t:; J.iBPosições gerais de O1:dem 'Publica, 8,t.'lota::' 

.... ,p 

r18,8. Dete:y;'mi:t\B,vl3. Fi. lei que, em cada, em:);r.l:'M9, fez':t.'oviaria 



oo,T"b;i(""'\~Ú~} tôsae criada uma Ca1.1:8, de Aposentaioria. e Pen . ,-
sõea j ,:;.,lca'l:1çando como associados obrigat'orioe tod.os OS em. 
pregado.g o 'As ~i;e.s eram 8.dm1n1otl'adàs 'Por um Con'aelho de 
Adm:!,l1ü~tZ'ação :!~ormado por em:p:cegeiios eleitos,\l 'fiel' rePre"
se~:ljal1~~ea d~ empl';aa; e p'.rel'$:ldido pelo relif~ct1:vo D1:retm'" 
a,e bl"8.ail(~:t:r(). Pe,ra a f'o~,ção (J.a, j;'eceita foi adotado' 6 
<:l:tst,~'1i1E, (le ~~ontl~:tbu:l. qão tíl":Í'Plice J' de empregadOfl.9 com 3% 
é10 seu 8al~r10 ll'18m!al,9 além de 'Cuía j~ia.9 'das el!1Pl'~aa6J' em 
1~ an:nal ê!.~ sua xenQa, brut9. p ~ do Eátado, com U!1f.l. ts,xa. de 
1" s6b:, .. ·~ as tal'ifes .. O 'P!'J,tl?irvDn:to aer.:1a ob:t·i!l.B,t~r:tam!'~1J.te 
;; .. :pl1c&,:'l.o em titulos da ,lívida, pá>1ica~ COi:lcedia:m aS'! Cai~ 
)Y.l,S .. a:poíl~n·Gí;J,dôr:tai8 J' a'e~1$, em :t'azão do tempo fili;3 serviço Cor. 
d1:üs,:;.:'la) f seja 1?ol' motivo O.e 1!:1.v~,U.,1ez$ a.l'os dez anos de 
serviço; l'~nsf:o a. d~'tPe1..'\del:1tali'lJ' 1'0r mo:rt·e (to asaociaâ.c $ 

A '" . ' ~H~istencia m~dica ao~ associados ~ a ~e\w dePendentes60l~ 
~ -p;animd:."l.s a,,B ·p:r:tl1W1:t'&.f~ CA"P$ a. :rei. Ul;, 5 109.1' de f O de O.e~ 

.... , '\ /~ ti 
zeru.b:ro d~ 192b 1 estendeu aeu :,'egim,B as em:preAf1.S fel'l'ovia~ 

~ ~ ~;I '\ . 

1'3.1;),15 d.o E~t.ad,o;J as de e:r.1;lf}:re,çaú I'o:r"'(iUa:l::i.a . ~ as t'l.er.tf:~:ve~ 
ç-;:o,. 'Pasf.1S.nO.ü· as ·C)ti::Ul.i;;! a ,:hll'ifJdiç.:17o do Conselho Naciow·l 
Q,O Tl"8,ba~b.o $ que fora 1j(lj~tit .. u1.(lo (~m 19231; 'C:.('ia:ra,T!l.~8e) entBC, 

ti " Si.~ novalBl Ca::1.2:8,ial t'(Bn"ovif:l.:r:1aa e 'Pol't'i.W,:ria!S $ Im,B a. nat ure:r.8, 
d1fJsemiz.lB,êl,gl, da.s emptêsa,El da hI\lWégação p s,w.lldes umas e J!e"" 
qU<elJEtB out:1','8,21 j imPêdi.u que ao~ sel'l$ emp:i:'ege,dos se arnpl1a.~_ 
Ele ú novo l'egim~ d~ f.l~gu:rós r:lociaimi .. 

? ~ Tl'ana,(:!or.'i:'id,o 9 'Per{o(t,~ de 19:2;5 8, 1930, que 
'Podemos gUB.l1fies,l" como o l>él'l.odo, :hl:leial. à.os segUl'os ao~ 
eta1~ no I:lz-asilJ !õleguiu""a~ a faí!Jt!do seu desemrolv:ll.1l~nto; 
:J.111ciada. com o advento daRevolu\~o de 19:;0 e fac~n1tada 
l':!®J.e, legie'-él,"tSU.:I."a d.:i.acric1nMl'ia. eon..~eq{len:te ~ l"'U'Pt1tt'a da. 
êl;IXt.i~, ordem conetitucions,1. Estendeu"'se o seu alca.nce a 
n~'!11®:roF.io~ outl'oS gl"u:pos WofiS~i{)Wll,iS ti buscou~/3e ~1!al'O 
Y\&C1i.ico pa;:t~ Cl,S suas il:1i3t:t:tu:t~oee me nol"Il1aS da ciencia II 
tua:~·:tal) an~J~f3 000 a,'lJet.lditÜl.s.: E .1ó'l'am as :tMM,tu:'l~õi;;s de 
P1·~(iJid~Xlei8, colocadas s()b o contl"ôlA administrativo ® ju= 
r1so.1c1011Ho 'I. ç\,f.) M:tni8té~·,-o do ~raba1ho9 IndÚBtria e COMl'
cio n qUI~ () ,<.~ov,'ê'rn.o revolucioxw.rio cria!'a e O~egil:Í:te das Cai 

r ~ ~ ~ ~ ~ 

:!;-;$,!:j. ae est:,:mde;r.'i. s,o 'P.~ts60i'Ü dof,J serviços o.e for~J luz,9bo!,! 
Q.es, telefones;> -oolegt'afia e radióte1sgl'af'ia)l aos se:rvilí{os 
<':te obras e esgotos, e;08 de 11d.nel·ação. 
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10 0 - O ano de 19,3 veio..,.,raarcar nova. fase de 
-- A 

trlS..uifesta i.m'Portaucia 'Pa:r~t a Previdencie. Socia1 em nosso 
f t) t) ~ 

l)a~f.h Maatand()-se 0.0 metodo .. ate enti:l:o seguido, de .c,,!:':te,l' 
inatituições de seguros fJocte,ia Co!'..juE.~ndo emprfllgadoB de 

, A ~ A ~ 

uua ao era-p:r:e;s;lt'l,J ao.oton o Govel"nOj cora. c, c!':l.e.Qao do l'nati-
\j'uto de A.Tlosentildor~.a €i Petl.sões dos ~r{timos,9 l1Ove, dire
triz, a de &gru~r,9 l50b o a~r(l dtll1 um;, ·tXJ.1.:lc8. irurt.itu:tqão 

A /~ Ç$ # 

li'? 'Pr~v1denciaJl com !1lill)':!:;O e Juriad.:tgao em tod.o o texrit,2. 
rio nac1.ooo,l.1' 08 aaf:1a1Cl.:d.aclü l2l e10 at:tvidades Pl"ofÜH:I:tOlla:ts 
ld~rrtlcas,9 sewe~1àntes on conexas 9 Criado oWM 'Pelo De= 
creto 22 872» tiê 29 l'ie junho de 1933, BegjJ.il"'8.m""I'l~=lhe c' 
Institu:bo de Aposentadoria ® PeT.!DÕeS doa ConJe~'l"iar:toa (DêCo 
24 275 p de 22/5/34;, a Caiú~ de Apoeenta~oria e Pensões 
dos Tl"abe.ll1&dorea em. ~&,'P~.ches e ArilJazé'l:lB de Caí" (Deco 
24 s.:?l~j de 22/51:;l~), f,', lJa:L~~:. de A'Posente,dor1a e. Pel1sõea 
,:1.ot;§ (rpe:l:'~rtos Estivadores (Deco 24 275, de 2f~ d.e 'i1l9.io de 
193!~» ~) o Ii1atiti'l.to Cl.eA:poaentadoria e Pensões doa B'ancá ... 
rioa (neco 24 61.5) de 9/7/34) G 

J.10 = I! ConaMotui",ão de 19)1.1· insel::1u em seuw. 
, A = 

'iJo nOl"!1'lalEl consagrado:Z'o.s e as~ec1.1ra·k)riaa da vigencia da 
hevidéncie, Socit'tl pa,m OS t:rnbalhe,dores (artQl~!1" § 10, 
H) e ordenou o SêU cuate:i.o 'Pela tr:t1lH.ce contr:tbuiç:ão dos 
emP!'ege.cloe) doa em1x·reg,l.o..orea e (lo Estado o Em. SéU regime, 
foi eX'Ped:td.a (;1, Lei 35'(, de )1 de dezenibrooo 1936, ~ criml 

N . J 

o Inati tuto de APoSEl"~tadoJ.·ia e Pe:naoes dos Il1duatr1arios, 
eatendendo=se assim amassa n:aia humerofiis, d.oa ·l;raba:I.baclo
r~a urbanos o anrp8:rO ,dOB seguros aoci~is o Com a exte~aão" 
desses seguros aos emPrega,dos em empresas de uavegaqao ae 
rea e à ieneralidade,dos trabalhad.ores em transportes e 
cargas i estes sob a egide do Inat tt'llto de APosentadoria' e 
Pensões .dos Elll'Pl'egadoa em 'rre,neportea e Ca.rgas (!APEre), 
que se fOrTIlO'l} da (3,ntig8J Ca~ dos Trabalbat'lorea em Trapi
ches e ID'!lID.zeM e da abeorq@,o do IYl.SM.tuto da Estiva.O De 
c:reto-~:t n Q 288, ele fe~!er';il'o de 19BG". cl"1..oU: o Tns'ü:ltutõ 
de hev1<lênc1,1"l, e Aesist;;ncia elos Sery:1.dores U() E~ri:.aà.~ . 
(lP§.lSJ'~»j' 1~'i"1:?:' sn'bst:ttnt:r (' an.tigo Infrtitu'[,(j Nacio!ml de 
Previd~nciÇi e IJA3SH.""J,1U'o.:r 'pensões nos d€n'Jel1i:i.entes doS Servi' 
õ.o:teiJ do Este,dó!,. Este:\ra., a~s:tm; Q, 'bem c;J.zel"$ cOll1Pleto,9sa,l 
VO "PO'llCaS exceqoes i f) 9.1.l1lCXn da 'Pre'\fidêhcia, u'l'batli3 $ EflSD. 
~ 5j:ljU"l.~,i" (te. prev:td.~nc1a ,:;oc1(11 bras:~.le1;êe em J945, \,\16 
t1j aquela ek~ (.{'lê l" :\'.nde. 9~ el1c()nt:i:'\'.~; e~.a q11.~, não O;)I3'ttil1·te 
t) 'íOO.ndamerr'.io C()!)..st:ttttciolífl. '3. d.e '.94(;, orà.en..'1.ndo e, e:ztel1SãcJ 
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dos benefícios da Pl'evidência aos traba~~dorea rt~,is, 
cUsso não t;u.5.clou o Ieg1iJl..9.t:i:vo, ilOS 14 anos tml1Sco:tr:tdo~ 

.p jI ~ ~" e ao 8..g0l~l.1 e que e, nova !LJ~. ÕKl Jl:,i,q';:fvic..enci.e, Social, que /;\-
C~bê. a.e ael' yo'be,&;l" e ~. qml, (iliUante, nos refel'iJ:emos)c()~' 
g'1tou. doe TIJ1!i{15. t18,e futUJ:€',F.) nesse sentido o 

l2~ ~ Cab€) ~lB:e O,)j1$1;;8;;::tGe, 8,8s1118.1e,1', nesse IJe~ 
.,,1. ~ <> .... "",. ",.,..), •• v'" (~,., 1;U"'" •• "~""",,,,, ,...;: '" "''''' r' 1 O"'''! 1 e ,.':Ir "'~'~"'''?'-~\. :LCt...\.O, rh lfÇJi,.'~ tJ,,;;,~_'s '.);1 ~.\,1 A.~ ... U;i, o--\.~ ... !.JG'{.."'f!.h-V b<., ......... "" L~-<"J ~;·.o "'.";-.li,,\JÇh!. 

são da 'Pl"éV1dê'nc'1a social brA,f;!:tleiX1l~, e de eila:ptá-<1.a e,')t:i 

conceitofJ 'P'l'eêi.ondmn:cl';;)l!j sóbre fjegü.l·~~da,ae soc:h~.1.,éO'-'laub~
'l.i!3,nC iad& 110 DéC~~f~t():; 101. 7 526 < d"'2i 7 de )xí~O de 19:15, Q.ú.e 'Previa 
a ~ <1;: u.m :nwt:i:lhto 'lú<O, ~_~.futo ,~,e SeT'\,.ll~oa f50Cif",i>3 ~o 
11,·,'e.a:tl~p dea.:tca~o a tUll 80 ·tem:po a mlr.:lf'rt.re.ção da Previd$l.n. 
c:ia e dA. Asaiatencie,e a, asseguX'ar 1 a t.odos oS bl'"9.s:tlei ~.= 
ros e €strangeh"os e,qui domic:tliados$ 13,13 gara,nM.as ea as 
aistência contra, oS riacos de vida e" do trabalho. A t;l,uedã 
eto :r.'egirae ft1.scl'icioruÍr10 intel'l'om'Peu a ':tmp1a.li:ta~ão do "PrQ. 
jetado Taet1tuto, deixando em aberto as controve:cs1.aa de,'" 
queles que, de um lado) n~le viam. uma utopia irrea1i7.áv,~1 
e que,p de outl'o" viam-no conto a solugão perfeit$. 'Para. (:)fj 

1f".c'ob len'às mctonaia do bem~eEltar Bocie,lJDe 1945 pa,ra cá 
cum'Pre a:penas mericion8~r o mO'Ir.tlllêrrCo dá. fu.-:;ão 'Proe;ref3siva 
dE,S CáiXe,s de .ltPosen.ta.dor:i.a e ,Pensões, cuja debilidade fi 
lJ!;),ncelra resultante de sUa 'PX'óly.ria, multi'Plicidade e do , . .,. 
utunero reduzido de seus associados, encontrou remedio efu 
sua. fusão, o que foi realizado tri'ogt'easivamellte, tendo em 
vista a nova lei que s6bre as Ca.Uaé rôra expedida emJ948 
at~ que, uos,têrmos~ do-Decreto ,4586, de 12/1~53~ cri~u 
-se a Caixa tmica, a CaiXa de Aposentadoria e Penaoes dos 
Ferroviários e EmPregados €~ Serviços PÚblicos (CAP.FESP») 

- - '- ". ~ a qual, segundo a-nova Lei Organica, Passara a Ser Insti~ 
tuto~ ",Ainda.!' em 1957" a lei :3 149, de 21 de maio, contrar1 
8:tI.Qe., esse movim.ento,de cent:t."8,B~,ção unificad.ora, aeats,-~ 
eQU do reg:trlte do rAPE o pessoal d.a~ Cai:Ias Econôm.tCf::l.fJ~ pa3'i:1 
:í:'11iá=lo (;1. um o'li?e;anismo e,ut~nolll6 .• o Serviço de Aaelstênc:b 
e Seguro S:>,:::l.t:'hl doa Econom1.ariol1le 

13. = EJ 'Ptu'a fd.mü1.za:t'mOI3 essa resenha da 1JlH.:':' 
r:}:va~ i..1.a Pl"ev:td(~neia aoc1.e~.l no Bra.sil, tL{e'qe se'.c TI1el1Ciol1Bldo""'-" 

o :í'unc:t.one:menbo de dus,.$ i11.st,i:Gu:1.(}Oes de natureza aSf>'tsüen 
r>~ " J li' ~.. "" >." "- ~ n, •.• - .:! '1 '''' •... ;;.1 C! ... J/ J' Ofl1:>c< ~ C' = ... " .. ,e.. _.; gacv'lS", po~ em, Ct. L",l.·d!.I.U.e.:J.'-J.í?- oO"'.d3,.o o J..Jt'o.-;g oe.' 
'J 1. <;ir> de Al1ítl.B'lltaiio da .Frevidê'nc ia, Soci.a 1 ~, <msteaél.o 'Pe = 

las Instituiq()'ea e)~istente~ e deBM,nado a (le,r asstatência 
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aos. trabalhadores no cam"p'o da alimentação, seja pelo 
fornecimet,:,to de refei~ões sadias a ba,i:lto cust~, seja "pela 
ministra<;ie,o do ensino 'Popular em materia d:tetetica, e a 
}j'undagã9 da, Case, Popular", destinada a enfrentar o proble
lllD, de habttagão, córuvcru1ndo, vendendo ou financiando ca
sas 'Po'Pulà:r.es o 

IrI ~ QQ:,ndiqõeS atuais da Previdência Social no Bl'aa:i.l 

~ 14,# ~ A desc:rigão q1ie :fizemos, nesse breve his 
torico cronolog1co, do surgimento das instituições bre.si
le1:rtMJ de P:rev1d~ncia Soc:lal.1' n;o co~té1ll deta:L.~es aó\>re 
qt1}3.lçtuer de"lr.l,s, nem pod.eríamos indica=lo's. 'POifL 4.0 con= 

, ~ @d ,,~ 

trario, teríamos d.e fazer)' 118.0 uma con1"erenci~,mas um c~ 
130 c.om'Pleto a respeito .. Basta dizer 11le~ se todas as ills~ 
tituições se aSS'emêlham, nenhuma del~ e igual a qualqu~r 
outra. ~n linguagem s'Penceriana, diríamos que reinou ate 

A ~ 

ago-ra o heterogelleo e onf\1B o Q Nesse camPo e que buscaremos 
indicar o que lhes é geral. seguindo as regras que lhe~ a , ~ ~ 

caoa de t:raçar a nova lei reçem aprovada, e atendo-nos a 
'PX'ev1_d~ncie. em fe:vor doa 'Particulares,P6sto ~ue aquela. r~ 
;í:'erente ao peSsoa 1 do Estad.o segue normaa proWias, e em
bora e. ele, terÀ'1moa feito algumas men~õea, não' nos seria , , 
1'oss1:\,'el disso cuidar no tempo de que dis'P.omos. 

a) - CamPo de aPlisaÇ;,â'Q 

~ 15. - No ~le toca 13,0 seu camPo de a'Pl1cs,ção, 
ja vimos que a Previdencia se eàteuêle, de u1il\modo geral,a. 

. . IV , 

todos oS trabalbad9rea urbanos" e como exceça9 130 se Po-
dem tnà.icar os. domest:l.cos" O I/lP dos Industr:tarios, o dE) 

maior enverge.dura .• estencte-se a todos OS que, sob qualqra:
forma de retmJ.ne::!."e,~o) t!"abaThaw. em sé:t'V:l.qos cli:retalllente 

~ N o::. N 

:.igados a -produÇlao ilJallttfa'tureira OU t;l, transfOl'!l1agao de u-
i:.1.1idn,6.esjl 110S est&0eleciment0B em q.ue seja exclusiva 0 11 

1.>l'e'PondeY'8.·rrte essa fl,t iv;tdaõ.e jl va.le dizer ,9 cm 'côóas as 8,t,i 
~1)'1.df),des tnrit1l3tr"la:L;:, incl1;t~:!.ve !lS do ]if·:rtB.do. A seguir, n 
~I\ ,,,:> ~ , i '" $' 1.."..,.. O.OI:! 0ome!'ci~i.r, oS mo lJe litlll.\je. 0, e088, cl.<J..sse.l' comn o 

seu nome I)S,rece 1n(11.ca:1".'l mas abrangs.'l "prà,tic;:1,rnente ~ e t,am 
.? $ (r ~ 

bem, tõO.nS o~~ 9,ue t:rabalham em segu:.coI3.? esc:ritol~ir)a; 0e1"· 
"j'iço~ J' ensino J im'Prenaa e inf'orma.;:ão j iYlE'(.·1:l:iu.1.q,3'es c1.vi~J 
'P~aa ou. ele ca.l':tdade, hos'P1ta -l'.S f tndo das fe:tra8 0.02 cer:l't = 

te:!.':to5:t e nôle se facuJ:te. a inacri.ção <los Pl"oftssiol1B,1s J..:: 
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berais" quando não alcançados pela t'iliagão obrigatória a 
outras instituições .. Segue-se o TAP dos Empregados dos 
Transportes e Cargas J abrangen~o oS trB;balbadores em car
,Ç!El, , descarga). trapiches, armazena, depositos, trans'Portes 
lJ~ '" A t terrestres? onibus, em:presas distribuidoras de COnIDust:J. ~ 
ve1.s, de mineração; condutores "prot'issionai~ de veículos, 
érflw.egaél.os em ,staragena, etc. O J1+..P dos Bansarios filia o 
-pessoal dos Bancos, estabelecimentos de crêdito e ca'Pita-
1:i.~&ção. O IAP dos Mar:ft:tmos congrega OS empregaél.os mar:í ~ 
timo!!! e terrestres das em'P:rê.~8,s de navegagão marÚima,f1lL 
vIal ou lacu.stre., F:f.nalmente J a Caixa de APosentactol'ie, e 
Pensões dos Ferroviários e Empregados em Serviços PÚbli-
coa 9 OS que trabalham em servi Çlos dessa natureza J em sua 
., A """ ; 

generalidade, inCluindo-se os das empresas de havegaçao ~ 
. • Ao todo 1~ 032 644 seguraâ.os, em 1958) segundo indi

cado no Anuário Estatístico do Brast1, 1959 (pág 329). A 
Ao ~. ~ 
esse nu~ero e de ser acresce~cado o dos seus dependentes, 
heneficarios Jl ca.lculadoem mecHe, de 3 por segurado, ou s~ 
ja, o de 12 097 932, o que eleva ao total estimativo de 
16 f:0 :226 as "pes~oas amparadas pela Previdência Social,an 
195 , em nosso pais. . 

b) - BenefíCios 

16. - Quanto aos beneficios que asseguram, as 
... Â .'" Inatituiqoes de Previdencia Social atendem aos riScoS ba~ 

aicos de doenças, invalidez, velhice e'morteo Fara cobrir 
os riscos de doença,concedem o chamado Aux{Uo-DoenÇa.,,' a 
partir do 16~ dia do afastamento do trabalho atê 2 anos"e 
a seguir a APosentadoria por Invalide~J que Pode . tambem 
ser de iniCio concedida) se a incapaCidade total e Pern:a
nente 'Para ,o trábaihó' é déÉlà.e iOgOlnaúifestao O valor do 
f. A /3 ' aU~llio=doença varia em torno dos 2 do salario de con-

.'tr:tl)Ui(~o,?, te será doravante concedid.o na proporçâ'o de 7(J/:, 
A" ' 1d. desaesa1ario" acrescido de lraie ,10 Bar gruPo de 12 co~i 

bui9õeó rif't:u í~h1d.as Pelo aeguradg, ate 2orfr,. O va lS1" da a1'o 
aerd:;ador5.n 'DÇ1' invalidez seguira' essa reg:ra de Calcl.1,lo, n~e 

t1 ~ 4 ' • 

o acrescimo 'Podere, atingir a, 30Cf0Jl de sJr'lie a en.seJt'1:r a 'P.,êr 
Cr;~I)çãu (10 vi:l,lor integral aos 30,a.n<.is d.e contri.bu:i.oiro " A 

, . " .. 
:-,::;oaen"Ge,c1oria P01' ve1l1icE: tem igual valor, e sera d8lLe.. a 
tJ~g 60 conbrfbui~õea, &,08 segurados do sexo mascul:tno"ql; 
com'Pleta:rem 65 a 110 & , e aos do sexo femiílino 8.0S 60 anos a 

,;I t", 
IIa, ainda, como vest1gio da int'luencia dos favores conCe~ 
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<lidos a.ol9 s~>n~vido;r0a do EfJtAJ,do e d.o ·Pl'imit1.vo :regime da 
~:t i~ 652,. ,:te 1923, ~~~5~~r18,6~~!!2º-d.~,get~rlqOL 
(~irt:;rsLl>a~ ~.v~ Seguro;;.! .~()cj'.e,is ~ ma <1'.J.0! e.utl,"é 'nnEl ()el'aisM. 
:"a'fi1J cOl~ce(l.:Vl'la soe 30 ~ 35 a.no~ de ~P.J:'V:tço,rm 't-e.Ee (\z P. (1% 
lh':lPl ,~e.~~i':tOf~ no 1':I;':t~;tr(.I f'..tI,flO.l' e ~nte{?('t{,ita ne aee;u:n.t;1.O p e 
f"'P0D~n~,ii(1).':1tU;;lC,fl'Pec1td.N; que tambem seguem OH :('e,f~('f-J,;') de 
·teTiJ.'PC c1$ liílel'Tt~I::~.l' ]nIí.5 cOTJ.G'jide~t~lm (-).tivirlad0F'! "W', ~1;u:rtourds 
:rery't.::Ldall'l ·pe.10[J8,Sl (lU 1,Mb·.1~J.hl·~~. Cúm::e(lem ae IThTC,itu1 \~Õ8& 
~~ 1~""I\fD.tâ.t1~(~ e,o seguT.9.düp 'Pelo 1't"l'to "tl!;, et;fi;~é~~3.J I)t" 

IJI, V.to'Pl":'1.a. EJGt~f.l1l"!r/.'le ,ein. (rtw.~J.tt!'. 19uf>,:.1 ('tI':' ~e,1al~1,O=íl;.in11l1.o :re 
.~:1~lG Ao® (!.®~:ll(terr~0e dü I5cgw."fvlo, qtU~ sejs,l\1,P no~ tâ:r::: 
1I101j cl'A leg:tS1l:;,~o'p co~wideradór1 e iMCi;.':1toa como b~'D.ef':t-

, tJ.. ·N Â ~~ 

c!a.l':t013. e;ar&,1J:wít'l:rTI !fI,~ r,o.&fh1:buiçoea de P.i;'ev1.dÉilJ.c:ta pcnaaosa, .......... ; , ~ 

te agon~ W:téU;, $ -pa:('!}, o C(YQJUXfGO de bel1eficial'ipa'p a be,se 
.la 5~ de vt:11ol~ {U:l, a'PoíSlenta.dor:'l.0,,, )me; Qu~.? pela 1.lOVI5l, l.ei, 
'po(lerá ~,J.lc&l,nçi'Q.· ~" to·{ja1i('lE.de dêsse "1$,101"0 Sob título (te 

P b:J ç , ti 

au;x11io"'l"eClu.aaop'- aera cóncedid.o ao8 beneficiarios do J:'ê~ 
;;--lv.so p l;enãão teíi1Pü:t;,á.'t'ia, enquanto pel"dqrar essa ince;paci 
dadt,;;" Ao s<egÚl'ado Q.ue 1.,8:0 alcançar o ltUrn.el'o de co»,tribui 

M f" ÀI ~ 
ço~s 'Para gozar l~.O~ 'bene:f':Lcio~,9 1at~ e, que 'ilaQ tiver v!r.~ 
-c:tdo o (;h~lW,do período' de cal'encia? ou .. aos se'tm betJ.efici!. 
>1':i,O~Jl em caso de morte p e pago' um 11ec11.110,9 con'e.erpo11deZ'l.= 
i.ie li~ contribuiçõ~&ll recolhidas p áél'eacide,g d.e ~uri5a de 4~ 
Tan~)em. Boa bet1cicu,~:t()~ de ~as'tt:i.~dos falec1.dos e cO'tlcedido 
:9,U;;S:{Usrfuner&19 para as d.espesas f'unernriai1l, até ú dó'bro 
do aa.1ariú"'-1ll1ni1i1O regional. Aos aegu.:t"e.dos e a seus bene:r.:t 
d.:ii·ios, prààtã:m as instituições - a~urnaa ",0 :t'aze~ e:t>eti-= 
vamente· e outras inc:tp:tel.ltemente - aseietencia m.ed.1.ca ~ 

" A ti I ~ 
'p:1 ~lar,l1 odoatolog:tca. e fal'TIE,Ceutica o . Ate agora; exigiam 
certas :t:nBtituiçõe~, para. ~sae et'eito,contr,:tbui~õeff et:fP~ 
ciaie" o que vinha dando raargem a larS"as con't.roversiaa e 

~ " , 'A 
a. l)!l,{) 1'0110015 'Plei1:;o/3 judic:i~dJ'j, :Ms,a fu nova lei 'Pora termo 
ao p:rohlenm.". nio Ill9.Üs imponi16 ta,l ôht:iJ'j $ P9:ra ~. p:re19taç$,Q 
~ aaliJ:tf~tê11ei~, méõ.1.C\3, dom:tcillaln ,fo:t iMt:ttU!é!a·1.UOO, ,~omu 
:t11da~ ,la aeX"'11Qoa.1 o f3AM)Ú(Sel'Viço de Aaa 1.atênc ia: MéCB.~-:
Domic:i.1ia:k' d~ UX'g~i:leia), que'veio O.Bl' TIlOd~10 e'ev:tà.e:r.1ei&!' 
"l, cúrrven:tê:uc:1.a (i..a~ tw.if':1caqã.o doa serv1.ços. m;di"!os. ' COTlJ() 
f'OTiíi0,iJ.'S a,so1.9têl':l.c1a f1.n~llce:tre, concedem ~,B iíffil>tthu:tQ3es = 

al.@lm~ deJAs i')elo~ men()s ~ -fi'DJ9.nc:tameiyi:;o 8, :jttroe ·íu~d1.{:\")8 
- . ~ ~. p 

''i.OS t3,;\3t3ociadoa., ~,:t'e ~,\l'..'tiat~,o de m{'Jr~ .. ~~.is- 'Pr:)'!?X':'L,:., {rmr>:r'0~L 
iíllll,C~ Simples., :rla.n'ia~ l~,l'a s,luguel d~ casl1'$ ,;)\j :Eles '\I'(,H\" 
~ i"';;'" A f' ... . j f (L.era. 'Y.'01lL (jl~nc :Las $ r,J. tI,e par;:., ~aÍ;Se '. :.:w, eOrl.B·'J1:'oem, sem íY.ce m."' 
Zo da:F.t 8:biviCl.ade!3 ~X'A.lel:;),rcJ dá 1i'lxnção d,';3. Ca~l:l, Popu18,l'. 
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c) - Adm1.nistraAAQ 

17 o - A admintstl"ação das instituições de Pre·· 
A.p P A 

v:tdenciv. e de natureze. auta,rquice .. revestindo-se todas de 
I " ; ; 

personalidade jUI'ld1.cr.. de dtreito público, Cota0 orgi:os de 
legados da ti.aião e com patrimô.."1.:l'.o 'Pro1'X'io. Tem or~a1Uent~ 
~3,nu ... ':\.lJ sujeito à 8:precia~0 do De'P6 Nac~ de :P-,eev1de'ncia 
Social do MI'IC e do Tribunal de Con~aB)e "tem in~icaélE<s em 
lei. as S1.taS fontes de rece1:Gao Tambem proprios sao OS seta 
Guadrof3 d.;: 'Pessoal, hoje equiParad.o 'Pelo Eoli'"PoCoU. aos 
~, ~ A ~ 

:f'unc10n.arioo do Estado. Seu. regime de governo, ~.te aqu:t~ 
1)oderia ser qualificado como Eresidenc'Val~ eis Q.ue se . a
cl.1.ava. errtregue 1300 diregão a 1J.trl. "P'l'esidente, de nomeação dJ 
Preside..n.te da Rep~b11ca, fZl.o qual cabiam as funções eJ:ecu
toivas,9 ladead.o embora 'Por mn ConseJho Administra"l:;ivo ou 
CoueeJl10Fiscal,9 eleito pelos gru'Poo profisSionais inte= 
:cessados, e ao qual incumbiam, er;tre outras at:l'.'1.bu~qõea,as 
da votação da Proposta orgamenta:r.la e as do controla da 

N ' ., 

gestao financeira da autarquia. Doravante, o regime sera 
col&Bia.d.Q) havendo um Conselho Administrativo e um Const->
lho Fiscal, cabendo ao l:>r:tll'Jeiro'" de qual 'Participam. a.lém. 

A ' 
dos membros eleitos, re'Presentantes do Governo ~ escólner 

. ~ 

anualmente o reSPectivo presidente, que presidira a. ~utar 
~ , N A ~ 

quia. A.c:tm..~ das instituiçoes, como orgaos de control1ê aél-
ministl~ttvo e jurisdicional, tuncionam no MTIC, o Depar
tamento Nacional de Previdê'ncia Socilt 1) aConselho Super! 

A -
01' da Previdencia Social e.um Serviço Atuar:i.al, sujaitos, , 
a. seu ~tu:t'no" . .9.0 Ministro de Estado do TrabaJl1o, Incluatl'ia 
e Comercio. 

d) - Regime Finance;iro 

18. ~ o regime tinànceiro da Previdgncia social 
; . ... 

brasileira e o regime dito de capita11zaçao, no qual oS 
recursos destinados à me.nutençio de cada 1nst~tuição têm 
em vista J 'Pe l1.:I. aPlicação de seus excedentes, o 'Pa,gamento 
doa encarg(\I;; presentes e futuros" 8,0 j;>asso· que, no regi 
me de reP8.rtlção, àS contr'ibuiqões arreç3..d~dal3 se dest:tmml 
deedé logo à re1?arM.gão errbre o.s encarges 'Presentes. A r~, 
ceita das insti"tu:t.~ões SEl const.itui, na fOI'1'!a de, legis::!J'l.
'Jt1:Q vigente} dB, tr:1.pl:tce tonte dt;:tS contr1.;Ju.1i.,iões e em i
guais v.roporçÕes,das dOfl segurados, él..s.1:i de seu,a empregadou 
e da do Estado. At.é' agora, vigOI'A,v€I,J' COIrte no:rma. geral para 
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['j8,~:-.":to ·~:{,'ceb ido, não fni'el'1.0X' a.o m1.;:d.Yilo re~it)1W.l; lliE'ill 
. A,..~ . ' 

~uPe'!':tor (1~ 75 veze~~ @. eí:3t.e J rei:.lsa,J:V'ada.r:l f 81IDo:tt, ..cerJc;aa 
~ N ~ ~ 

contÁ' i"!; 'l11. ç<,e~ l.'l1:.a 1oX'etS 0 r{~l1e.l c ontl":lbui r,ra.o incidia BoO!"") ~ ~ 
A # 

~m~px'eB8.<1;),::,*~, Clyj:í?Ol"L~ eln~ folha. de TJae;am.~n:hol .~ "tamb81ll 
com igu!'!l {)J:).poJ:"Í:,nnctri (:üTU::Ol"l'8l'1e. a un.ig-oo atl"aves de 1'e" 

~-" ~ ,jj' 

CuX'SoS eihl'PBc:tt!\.:L1i:'. ou ol'Ç}9;r[);8ntarioz~ Ao "IJ.,.'YI!Q le1 ft:J;~. g;, con~ 
til'ih1.l:tq&(1 '.":í.ll lje:,.>c';;oni:'0A;;em ô.o &fo a lorfo. ~l"&. a forrlB,~tO ÓB 

, ".. c J ~ .7 
i.ntf?o:t'·ga;~lCiêl. (IE,. é/llCGú. COTll O~le (i.eve co:(lCorX'''')r. Yt'i,le:r~se~8. o .... "1. F 

IDst;a(10 (l.~ ,ra.~'\.'5,8,~ ti:lX~.t'3 Cl'lar}E.B e1'H>,,,c:taJJ;ll~nte 'P8.~:'?·3. ·!;.lí\1 fi14 
lÍesde a Cru:I,:JW.M, qUO~~8, de lT.1.''.:rv:t(lêncla p "tue incide i com.O u~ _ R . 

~\ ôob1·et.l;!l,::IC':;, na :;,e-h:c:t1r:.:rV~~"o dc~ aCl'v:tgos -pul\J.icom ou CO!1.= 
c~o.1.é?o~'p ':ri;;~ a, qun «;;~'a"&"t a inlPo:dÀ'.l,çã:oo M3.1'l tl1:1.ff fontes 

h ,A 
'Íi~m é3ido de TL1a.L'.l.·lf(';}~j"\j!3, l-r.wlv.ficienr.::1a. l~:r.e-" totaliz1:'l.z' {} filon= 
• " '.. n J! "" • i" "" ·\.~xrui) com r;:!,11(;] (J.(:Wi, eL!.\J1:'S,11 a ÜU.L19A)p e a 'P';\;':t:nc 1'J8.,,~ ,.l':!."Zl'.l.O 9ft 
'i'.;a ?,TIl r{u® C ilID'.:tvl' (1.013 IUf~tj.tutoSJ' o (lO!1 Il1Q.,.l!irt;l':tal·ios)Jfo:~ 

e:~o16.do ®em :.f.'o:n:bc;; l,)l'Ópria ele c01lc.rib'Cd.çá:o estoB'J..t~,l, de Í'i~i~ 
te (J.ue J' co'r"a ü'" cO'J."':!.'e;r doIS ê\no~.I' (~a ~c;tt~ fjE: aCU";ÍJ:u~:r'êl1rJ" 
E em Cl%i?liC®,~j,o d,?,i'~3, ao SerJado ,ia Re'P't1.Wcs,.I' e~l1 1959)1 a~ 
í':l~'li1aV'a. :j 1!J'!l'tão M:i1.1~.!,'1tl,'Q 0.0 Tl's.bal.b.o. aem 'Plnec:tsa:r alga.-, . 
:d.r.c\~ {lu\~ t:~Bceno[1i~. oJ.eb1.to 13.>3. llh:!.ão a ilm,ia d.e 50 bi1b.ê:'''.d 
l® G:t'uz®h'os. PCiY.' ou'tZ'O l~l,íi()J1 :em 19.58 d~1xal'a'm. "le se:!.' ar
x·-3C®:J2,I).oa d.<e em'Pl"êSaf:il 1l'J.;I:·t1,culare~ faltolBas s :1 bilhõe~ d.B 
G!'uz~1:w)m. S01llP.J.d.âf:l alB d.espesas combetle:f:'1.ciofl ~ com· a a.c.l ~ 

~A '. ;;t ~ AI 

i:l:l.1:fij<8!'i$t;iã medic'Fl,~ c"m a e.ulllj.1:J:~I(§·tra.~o ,i%'l,(iij 1ílfitltuiçoel:3!1 () 
'a%ê:!.'ci~10 'le 195tJ füt é.l(,':f.1c1.t,ario. coberta a d1fel'en('.(9, 'pc . , . ~ -
lé1.~ r.:iobrL9.s de exel'c1cio~. e.tlt;e:.d.o);.'~s; tudo B,egwldo oS d.e.'-
dos o:.,~ M~íJ!3agem p.ceF.:i:tdellC':t~il d.ê' 1959. Como Se evi~~i1c1.a J 

lúTIgê eBtamó~ do l'eg:t\lte (:lA cál.p:t:bal1zaç.;:'o" e en(!O'J.rtr8.m~fJe 
af?l .:trlBt:ttui<;lõ$~ de f®.t úJl em !'<1"!g:l'.me de r@1~l"tigão. 

190 = A,1nru;, em ~'c.!;l'ia fií.18.:t:I.ce:t:í'í\,)' ~(~Z':t~, de l.n
·t(el·~~s@ ira!..'l.j.fe~rbo flêl,:1~'1"rffiOi1!l ".8. "Pol1t:tc9, WMõ :tnveriíJõe~ 'Pa,~ 
t,í\.·ilD;.)à1a1~ Mi'3 i:l.l..';~t:ttu.1.çõ.es (te );t,t'i!:nrVl:9:nc:ta ~oci8.1. APetlí;tl3 

/1:h;\9íllCle! qu~ ~i!'ll d.:'I.91,arI'Ja.1:l rl'!:geYll t,a,:t~ 'f::tí?lica,gõea,9 ore, em 
, R I . A 

inV®ffftillte:ú.t.Q!B :1'1nch 1:t:t~l·i(j~.2 ora. em tlt,ttlo~ Zl~ errff'll"eí99,f'j Cl.::! ... , 
~COhOYàJ.à Ill:tIiPjeJ., ou em elli'Pl'~sM'!l105 M Ce,J:'te1J:'E~ d~ Cl"ed1.to 
JMp.'1:co'ls, tíLó B1'l.1üCO d.o Bws:t1.s ore, em o'j)e:t'$"iõ~S êü:, cl";d1tc, 

I' P~.lI 

com oS 1'l>ó't7.d"oe\ ~eS'lJ.:C8,nos .. F~.lt...fl'$ 'Porem, 1?le;n1f':1.caQ9,{) e 
o~~·:te~-rbaç,..;:o un1.:t'()l~l1.'~B Que venham ensejar e. ee!;le., enorme :OS.r;! 

A A ~ 

aa. de ce;pit.':!,l :tn:flnenc:ta salutar na oX'cleYo. econom:lca e no 
bem~e~t:e,l~ da 'Po'i:'Ul.a~ú .. 
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TV - A crise de Previdência Social brasileira e suas so
luções· 

20. - Feito o hist~rico das instituições .de 
Previdência Social e descrito o seu alcance e funcionamen , ,. -
to" poderemos ~saar a analise' de seus nJa'les,' que emergem 
evidentes dessa descrição, e enfrentar o que, no sumário, 
indicamos como a crise da Previdência Social e a formula
gão cautelosa de providências que julgamos capazes de re-

- # P A 

media-las" alem daçtuelas que a nova I.ei-.da Previdencia Bo N" A -eial, em vias de promulga~ao, ja adotou "!'ara esse fim~ 

21. - Assim é que o grav1ssimo inconveniente, 
fonte in.eagote':vel de confUSões e de injusti~as, da multi" 
'Pl:tciõ.ade de regimes de 'Previdências, uns favorecendo maiEl 
que outros certas classes dotadas de maior energia reivin 
~, -

d:tcatoria, terminara com a nova lei, e salvo raras exce """ 
ções que lograrem subsistir, a úniformidade do regime de 
seguros, benefícios e contribl1ições virá pôr ordem no 
caos existen.te .. Mas as injustiças da 'Previdência atual 
não se cifrava,m no tratamento discriminatór:to entre cla.s-

~ N ~ 

ses. O maior mal era, e e, o de at~ falta de extensao as 
PoPule,gões rurais. Contra êsse mal já clamávamos em 194f , 
em conferência realitada no Instituto de Estudos Brasil~i 
ros) dizendo: 

$tA segunda crÍtica é concernente ao alcance dos 
seguros sociais: se a proteção aos traba1hado~ 

.~ ~ t b ~ da. res urbanos Ja e 'quase comPle a, ca era ain 
estendê-la aos trabalhàdores de natureza autô
noma, especialmente aos Profissionais intelec
tuais, que vêm reclamando do govêrno semelhan
.te extensioo Ta.mbém áos traba.lhadores agr1colas 
falta. ainda o amparo d.os seguros sociais, lacu
na que se faz sentir tanto mia intensamento 
Qt1..S.nto constituem ~1}S a mioria d.e nossa 'PoPu-
~ #'V ~~., .. ~ 

laçach E obvio, porem, que semelhànte fa1\::la ha. , 
de ser sanada ao seu tempo, ja se tendo manií'es 

, A -
tado varias vezes, nesse sentido} as autorida&a 

" responsaveisoRevisto o Regime de Seg~~os em vi 
goi' e'uniformizados seus prr1.nc1pios e sua apU': 

N " N caga0, a meta seguinte e a de 81.18. extiensao aos 
trabalhadores agrícolas .!tEE}tudOs Brasileiros, 
Ano III,Vol~ é.3, nO 24, pago ,33). 
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De la 'Paro; ca nada mudou, e a reforrr.a 'ProJeta-
da em 194,.5 .. com a criação de um Instituto Nacl011Fl, compre 
eYlsi vo de 'Godo8 oS cidadão(! ~ como V i. 1YIn R , rlÉto teve segtliUl;';L1 
to. A I'Ó'Ptil9,~ão ru.:rn.l con.stitui .. amaior:la d.(, nosso llovc!" -E~ 
r~ll·a. o ~e~;. ,:l(.:)sam'jJaro nenhum rerued:to ex5.ste ainda" O Servi 
Ç(J Socia.l Itura.1, cr:i.ado 1)01." lel eUl 195.5» não chegou, ate 

~ I. .,. "" agora,,? a fase d(~ efe'0:tva realiz3.<,po e l::iua .f.t.Qao, puramente 
~ -' lIl:lo e)1_ assisteneial", 1)1).0 atendera ti, ,)?erda da ca.rS:;C:l.u.::l.de dE' ganhç; 

(' (to 0.esa:mlJ!:J,ro conse)lfiente a invalidez,' 8. vcnd.ce e ü. 

mox'te. Esta.nl()I:-\;) soh esse a .. rpocto e fi no q\fe GOllCerne 8,OS 

cauf"oS ~('m conrliçõee ióJociail3 semelhantes as da Idade lvIé'die. 
A ~61J.darie&.de hUnE.llft e a caridade crist,ã !j3~'() ainda. a.! 1 '" ~ . 
9,13 l1G.í'Cf·d2} fo:.t"'üi1s de aux:tl:to aos desamllaraél.os o Devem ser're 
'Cõullccidas .1.8 dtficulo.adNJ ela implantação de seguros so=
d.ais 110 m.c:1.o ru:ra,lj1es'Pec:ta~.ment,c em 'lOSSO FaÚ1"com SUIJ,S 

conõ.:t~ões de f..!xtensão e do bem conhecido atraso de certaE 
'" 1\ .o.A N h '" a:r('~a,::;. M3,8 a cJ.encia (la ac1ministro..çao. oje tão apertei~-

i.l " t" - . t d tA çoalJa, e a r:cn:i.ca. que supri'.me o iso].amen o e as ia ·an"""" . ~ '... , 
ciac:3, nada e lmJ!oss:l.vel) e tu.do est.EI. em querer. A -nova, 
lei. cogitou. do problema, adiando enlbo,,:,a sua solução) en
t.regue aos eiJt'.ld(Jo es~ecifJ.:to a que se !'(;fel.'e o art. 179 
d.o 11l'oj~rl:;o r-t'Provado. E deee,rperár que se cum:p-ra o l1l'1uda
men'Go le~,l 11'J n1'l:ta breve prazo) de sorte que possa D, 8A~ 
gur:l.t:tade social 1313 estende:r, efetivamente.+ a todos oS 11a
:) i'tan:tes dCl P.8,{s. 

22. - C:r1.ti.ca=se, e com razão, a morosidade e 
€L in€ficl~h.cia da raaioria dOB serviqos ela,a il1Bti"tuições 

A N 

de 'Pl"evidencia social. O regime da esçrii:,u.raçaó em bases 
PTof1.ssiolmis, e n...9:'o regioYl8.io-, 6 €!í centrauzaçãc exc'essl 
1/8< ÓE, adl11'lnistraCJão são oS rE'fi1'90nse.Vé:ts 'Primordiais 'Por 
A· ~ 

ú(3t'3(~ eBta.do (119 coisas, sem fala.rlOs, em re1açao a certas. 
:tr.rDti<tuições;em urc. :rec:nri:;ãment.ó de Pessoal realizado sob 

/.~ í .,. , .. 
inf'l'J~nc:tas l'ol: tic9,s e nao 'Pelo ,ststeJn9, do lllel'ito. A. pr.s;. 
teud:tde, :retoma de 1945.1' nutri.caudo embo:re, as institui~
ções, (lescen'i:;ra1:tzaria fortemente a e..~ecuqão de seUF.J se:t'= 
vi.qos em büs€:s :n;g1.,);1B.:i.s o Essa necessidade foi cOm'p:reenéi.i. 
õ..e, •• sewro YlD, Uí11.f'ica«i'o 'Pl:ojetad.a, nas ao menos na deséen 
t.'r'Etlização ;,:egional) pela nova 1e1'.9 que lran.d,a, (a1:'tQ 199-
(lo projeto) c:,:<gan:tzar comissão ~ e:rpe(lil' l''2.guJAmento "vi·' 
nando u cstabe leeel' a execução do regiIl1!3 ele 'j)',l'.'evidên.cia 
social em bases regionais". També'm a criação de jun.tas !'.§;. 

gionais 'PC!'!'/;<. julgamento de quéatões s$bre contribuições e 

! 
I, 
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beneficios (art. 113) virá, sem dúvida, melhorar de muito 
o atual emperramento da admini$tra~o Previdenciária. Mie; 
seráeinda indispensável desburocratizar essa administra
ção. Uma revisão geral nos métodoS de trabalho de sorte a 
obter, rio maia breve prazo, o atendimento do seg;rirado ou 
de seus beneficiários é outra necessidade fundamentalQNão 
se acham em jogo inter~saes abstratos ou Pretensõés fi~n 
ceiras que comPo~tam exame demorado .. O atendimento ao do~ 
ente, ao acidentado, a ~rivação do salário pela invalid~z 
ou o desamtaro "Plela morte exigem soluqões imedia.tas J e 
tôda a forma de protelag~o administrativa é de ser rigo
rosamente banida. ~ 3 aliás, o que ordena o art. 132 do 
projeto. 

23. - Também banidas devem se:r as influências 
políticas na chefia e d.ire~ão dos organismos da Previd"e.ll 
eia. A necessidade de conhecimentos administrativos e 
técntcos especializados por parte dos que devem dirigi
~las não comportaria atitude diversa. Demais, a nature .. 
za nacional dos seUB servigos e o seu destino, criadas 
que foram para atenderem a necessidades primeiras e vi~ 
tais da populaqão, não se compadecem com um comando par
tidário. Bem haja o Cor~resso por estatuir, na lei no
va, o regime da eleição dos presidentes das instttll.igões 
pelos seus próprios conselhos de administração e dentre 
os respectivos membros. Por outro lado, manda a nova 
lei (art. 136 do proJeto), sob pena de nulidade,- que a 
admissão de pessoal se faça mediante concurso público de 
provas e títulos, e ainda que os cargos de comissão; va
le dizer os de direção, sejam prOVidos dentre os servidQ 
res efeti.vos da instituição. Eis aí um alto princípio 
de moralização administrativa e de benéficas va.ntagens 
pú:blicas, cu.ja acloção tivemOE: ensejo de recomendar em 
trabalhos anteriores nesta Escola, nos estudos da ADESG, 
s'Ôbre- a add.nistração pública do País. 

24. - No campo da administracão federal acham 
"SÇ) as institulgões de PreVidência." co~o vimos, jurisdi: 
ctonadas pelo Ministério do Tra:balhoj Indllstria. e comá!, 
cio. ~ste sofre, em razão mesmo de suas atividades, a 
pressão dos problemas do trabalho J que demandam a.tenção 
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quase que excludente da possibilidade de ser dispensado 
maior cuidado aos problemas da previdência social., Por 
outro lado, a previdência, como hoje considerada, como 
um aspecto da seguridade e do bem-estar social da popul~ 
çíJí.o.1 em sua generalidade J não é mais problema pecul1.ar~ 
classes trabalhadoras, mas, como dissemos, ~ tôda a pop~ 
laQãoo Mais ainda: Os problemas da previdencia se vin
culam aos da assistência médica, cuja presta~ã~ consti 
tui um de seus principais fins. Ora, a assistencia médi , , -
ca preventiva e curativa e materia que se devolve ao 
próprio Estado em muitos de seus aspectos, principalmen
te entre nós, como nos demais países da América Latina. 
Da!, na maioria dêsses países a exist~ncia de ministérios 
da previdência e saúde - Prevision y Salubridad -, ord2 
nando melhor as atividades que não devem ser geridas se
paradamente, sob pena de completa descoordenaQão e da 
multiplicação ou da falta, de serviços médicos da previ 
dência com os dos governos federal, estadual e munici
pal. Nesse particular, em Brasília, foi dado o exemplo 
de um servi10 coordenado e uno, a cargo das várias ins
tituições publicas responsáveis J no modelar e novíssimo 
Hospital Distrital. 

25. - Os males financeiros da nossa previdência 
social são óbvios e pela menção feita ao deficit da co~ 
tribuição da 'União não precisam ser encarecidos& Já vi
mos que vive hoje a previdência, de fato, em regime de 
repartição valendo-se dos recursos do ano e das sobras 
dos anteriores. Mas, como também é evidente, não pode 
tal estado de coisas subsistir4 Nesse particular a lei 
nova consolidará a dívida da União à qual dedica Títu
lo Especial (T{tulo VII do projeto), e assim declara em 
seu art. 145: 

Art~-1~ - A dívida da União assim considera
das as contribui~ões por elas devidas às instituigões de 
previdênc ia. '- acresc ida dos juros de c inco por cento (5~) 
ao ano, será corlsolidada na data dtlsta lei, consoan'l:;e os 
quantitativos :f'ol'nectdos pelo Minú;ltérlo do Trabalho"In
dQstrie. e Com~rcio j com base nos balanqos anuais dos 
lnsti tutos e CaixE de P .. posentadorif.l" e Pensões, e li~uid!:. 
da por meio de uma, emissão de apólices da dívida publi-



-17-

ca federal, inalienáveis, com juros de cinco por 
(5í) ao ano em nome do 'Tundo Comum da Previdência 
cial", entregues à guarda do Departamento Nacional 
Previd~ncia Social. 

cento 
So .. 

da 

Parágrafo único - A dívida de que trata êste 
artigo seráãiiiortizada em parcelas, anuais, de um _ bi
lhão de cruzeiros (1 000 000 000,00). 

Também alude o legislador ao problema, no art. 
196 do pro jeto • 

~~ - A fim de que a contribuiQão da União 
seja fixada em bases que permitam o seu pontual e efeti
vo recolhimento, o Poder Executivo, por intermédio dos 
Ministérios da Fazenda e do Trabalho, Indústria e Comér
cio, promoverá os estudos necessários, que deverão ser 
concluídos e encaminhados ao Poder Legislativo, com an
teprojeto de lei, dentro 'do prazo de seis meses. 

parásrafO únicg, - Os refer~dos estudos e ant~ 
projetos deverão consubstanciar tambem o pagamento ou 
consolidação das d~v1das da União e de suas autarquias 
para com as instituições de previdência 60c1alo 

São ainda introduzidas novas fontes de recei
ta no art. 76, tal como emendado pelo Senado: 

Art. 76 - Constituirão, ainda, fontes de recei 
ta das inst1tuiçães de prev1ãencia social, observados os 
prazos de pres criQão da, legislação vigente: 

a) - 5~ s~bre o imp~sto adicional de renda das 
pessoas jurídicas a que se refere a Lei 
n9 2 862, de 4 de setembro de 1956; 

b) - 5~ sôbre a emissão de bilhetes da Lot~ 
ria Federal; 

c) - 5~ sôbre o valor dos prêmiOS distribuídos 
aos proprietáriOS de animaisq 
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§ 19 - São isentas do tributo, criado pela le
tra 2., as SõCredades cujo movimento bruto de apostas não 
atingir, anualmente, a import~ncia de 1 bilhão de cruzei 
ros •. 

§ 29 - O regulamento desta lei disporá sôbre o 
recolhimentõdas receitas de que 'trata 'êste artigo .. 

Serão elevadas a 2% as quotas e t~s de pre
vid~ncia (art. 171). Não cremos porém, e muito pesaros~ 
mente, que isso seja suficiente. Basta dizer que, no 
ritmo do projeto, a remissão da dívida da União, pelos 
seus .valores atuais) eJccederá de 50 anos) pelo menos. E 
as novas fontes de receita se me a;t'lguram mlnguadas J an.
te (j de~t'icit e as responsabilidades novas. E isso por
que.a lei melhorou substancial e generosamente os qua:nti 
tativos dos benefícios, que alcançam em muitos casos ã 
integ:ddade do salário, e as pensões corresporAerão algu 
mas yêzes ao total da aposentadoria. Para tãó graves-

1 ' . '" . , t- d ma as o Ull1.CO remeú'10 e esperar que os es-u os a que 
alu,de o ~c.. 12.§. do projeto e a mensagem Q.II.e aí se de 'ter. 
mine, sejam ex·pedidos ao le~islativoJ' f'ocaliz.em tais as
pectos e indtQ.uem as providencias adequadaso N'ão vemos 
porém que possam os empregados suportar maiores contri
buições, nem convir~ gravar mais os empregadores, porque 
~sses transferem ao pÚblico Os encargos respectivos J no 
custo elos bens ou. serviços vendidos ou :prestf;\.dos. . Tal
vez; melhor examinada a matéria, as únicas possibilida
des residem, ainda, nas fontes tributárias dl3. Umião e }'lO 

seu imp'Ôsto de renda, como ocorrem em certos pa,'!ses, a~ 
sim na Austrália e na. Nova k.;e,l$:ndi.a. O certo é" porém, 
qu.e 08 benefícios a conceder não devem ultrapassal~ e,s 
possibtlidades financeiras das instit.uições e, em últi
ma a:.mil1.s~; Jl os (la próprie, economia nacioZl..al~ 

v - Conclusões 
~.-

26. - Ao conclu:trmos esta (~xposição e êstes co 
mentÁrios, d~)SeJamoB dar ênf'a.se - 0 nesta Escola 'uü ~n:
fase se jl.'l.stifica particularmente ~ à estre"lta ligação 

J 
< 
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do problema da seguridade social com o de, segurança na
cionaL As na,Qões valem pelos homens que congregam, e 
os meios materiais de gare.ntia da integridade naclonal 
pouco adiantar iam se) para usá-los) não ti vermOB UIDa pc
pulação sadIa, ordeira, segura de sua subsistência no 
presente e sem temores de desamparo futuro. A obriga
qão - e o cuidado indispensável - de criar J mante: e a~ 
crescer o valor 'intelectual, moral e físico das geraqões 
presentes J de amparar as passadas e de preparar as :rutu
ras) na bel'!ss lma frase da Declaragão de Santiago J é, h,2. 
je ~ dever prec {puo do Estado) reconheeiêl.o pela nossa 
Constt tntqão q ua, em GGU art o 1.4.5) alude eu 1'088 ibilidade 
que o Estado deve proporcionar a todos de uma existên
cia digna. li! taml1ém um imperativo de sua própria S3gU-
réJ,nçA.. Não io i em ve,o) nem por p:ceetpi taqão., que, em 

~ til" plena gue:r:ra, quando troavam ainda 08 can..uoes por o-
aB. a Europa, f oi la.n~ado,;> pela Grã-Bretanha J com a maior 
pu,blicidade,;> o PlmlO Beverldge d0 seguridade sociaL E 
já nntes J em 19h2, a Carta d2 Atlântico inseria, entre 
suas promessas ,8 da liberta~,o de .. necessidade o R! ind 1§. 
pensável, pois} a ma!l.U"tençã.o e a boa orgal1iz ação de um 
sistema de previ.dência social, em bases nacionais, al
cançando a todos J' sem discrimtne,qões profiss10nais, e g~ 
ranttntlo ao doente assistência médice" ao inválido, ao 
incapaz, ao ane,tão, meios f'inancelros su:f'"lcientes para 

,.. .. i' ~ "" sua manuteTi.<,}ao p e a:;, v uvas e aos orgaos o mesmo amparo. 
Não se trata nem de utopia - pois que tais regimes exis 
tem na maior'la dos paises civilizados -, nem de demagõ 
gia - pois que existem, também, aquém e além da "corti-: 
na de ferro" o O que é indi.spen,súvel, portanto) é dar à 
Previd'ênc ia 80 c 'ia1 generalidade, s egtU'anqa fine,nce 'ira e 
efic'lBncia funcional, condições sem as qnais nenhuma ln&. 
tituição social, e mult.o menos de seguros, poderá sobre
vivel'. 

Ai::"adeço penhorado à. direção da ESG o prazer 
e a honra Çi,:;:J me foram propore lonados,> neste ense,jo, de 
me poder d irig h~ a tão seleto Auditório e caros comp~ 
fi!'1etros d.e outros tempos. Os esforÇlos da conferência e§. 
tão regiamente componsados por tão alta dist '1nção. 
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