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de una empresa particular. Mucho más difícil es considerar la totali-
dad de las actividades, permanecer algo retirado de las actividades y 
determinar la eficacia total en cualquier momento o trazar las fluctuacio-
nes del rendimiento por un período de añosa Aunque existieran sistemas 
para sopesar en forma objetiva el rendimiento, como existen para ciertos 
aspectos de la administración, pudiéndose llegar así a conseguir un solo 
índice, existe todavía el problema de cómo evaluar y dar significado a las 
contingencias y a los sectores de difícil apreciación. Los aspectos tales 
como los resultados administrativos, respecto al tipo y calidad del servi-
cio prestado al público, la ejecución apropiada del espíritu y de la letra 
de la ley, así como los niveles adecuados de costos del programa, deben 
considerarse, todos ellos, al formar un juicio. La mejor información dis-
ponible —tanto subjetiva, como objetiva—, parecería apoyar la conclu-
sión de que en el transcurso de los anos, la Oficina ha realizado una buena 
labor. Las medidas objetivas de rendimiento existentes muestran una 
marca de constantes sucesos. Por ejemplo, desde 1950 el volumen total 
mensurable de trabajo de la Oficina ha aumentado en 225 por ciento, 
mientras que la utilización de mano de obra sólo ha aumentado en 130 
por ciento. En otras palabras, la Oficina emplea hoy 70 personas para el 
trabajo que requería 100 personas en 1950. 

Estas cifras son una medida, en cierto modo, de las mejoras de di-
rección que han tenido lugar. Todo no ha sido progreso. Creemos que 
somos más avisados por la experiencia que hemos adquirido —tanto los 
éxitos como los fracasos—. Las lecciones que nos proporciona la expe-
riencia son fundamentales si tenemos que resolver efectivamente los pro-
blemas del futuro, en particular, en este período de tiempo en que el 
servicio público en todas partes ha de hacer frente a obstáculos y corta-
pisas de compleja superación. 

Como ya se ha indicado anteriormente, en el presente estudio no 
hay camino fácil para la mejora de la dirección. Esta no se produce sim-
plemente. Se debe hacer por que suceda. Y ello requiere planeamiento 
anticipado, acción, continuada apreciación del rendimiento y de los re-
sultados y volver atrás para revisar planes, fines y objetivos. Las técni-
cas que emplea una organización tienen que adaptarse para que conven-
gan al tipo de importancia del régimen que administra, y a los demás 
factores que hacen que una organización sea diferente de otra. Si estiman 
que el conocimiento de alguno de los hechos que la Oficina ha realizado 
puede servirles, nos complaceríamos en darles información más detallada o, 
si tienen oportunidad de visitarnos en los Estados Unidos, nos sería grato 
recibirles y ofrecerles la ocasión de observar personalmente algunas de las 
realizaciones directivas de la Oficina de Seguro de Vejez y Sobrevivientes. 
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PRINCIPIOS ESPECIFICOS DA ADMINISTRACRO fr/ 
DA SEGURIDADE SOCIAL 

Estudo apresentado por 

ARMANDO DE OLrVEIRA ASS/0 E JEFFERSON BARATA, 
Chile e (insistente da Divisdo de Estudos 
do I. A. P. dos Industridrios (Brasil). 

INTROEU40 

A medida que o mundo evolui, vato-se tomando cada vez man °lim-
piezas e mais diferenciadas as atividades do homem, merco do avance 
da eincia e da tecnologia. 

Generes de atividades que ha cem anos atrás exigiam dos exentares 
apenas urna dose suficiente de bom-senso, requerem hoje de BOUS manipu-
ladores un nivel de eonhecimentos bem man alto, como tambem quali-
dades pesante mais apuradas, de molde a propiciar-Ihes condigan de 
produzirem trabalho de alta qualidade. 

Porém, nao sé qualidade reclama o mundo hodierno; ele pede tam-
bera quantidade. As naces crescem e se desenvolvem; as industrias, o 
comércio, as atividades públicas tan que atender a millibes de criaturas, 
que se multiplican e reclamara multiplicados sendgos e comodidades. O 
mundo todo muna, a cada passo de seu progrese°, por un) número maior 
de produtores de bens e servigos, produtores que, obviamente, clavera ser 
cada vez de malle alta qualidade. 

Por antro lado, é evidente que nao sé Mao-de-obra especializada 
requor o século atual; ele impele da mann forma a necessidade de ins-
trumentos e condigaes de trabalho cada vez mais aperfeigoados e abun-
dantes. O uranio avango da técnica, implantando métodos mais cientí-
ficos de trabalho, vai criando instrumentos e processos de ~cuya° mais 
emplome, que exigen), a seo turno, trabalhadores com mejor soma de 
conhecimentos. 

Tais connderagóes ganham maior relevo guando se focalizam agudas 
atividades que se destinara a atender nos interesses das grandes coletivi-
dades humanas organizadas. E neste particular, colocam-se em plano de 
destaque as atividades atinentes a. geranio. do bemnstar das criaturas 
humanas, orientadas no sentido da consecucao da seguridade social. 

Num ligeiro histérico dos tatos sucedidos neste campo de atividades, 
podemos fazer ressaltar a veraeidade do que afirmamos nesta introduggo. 

Guando os homens se aperceberem, de forma intuitiva, que a solida-
riedade organizada era a arma adequada de defensa contra as adversidades 
da vida, eriaram e instalaran,  as "saciedades de amigos", as "innanda-
des" e "fraternidades", assim como as "assonagaes de socorros mútilos". 
Tudo, porem, em bases empíricas, compatíveis eam o estógio científico 
da época, e que conseguiram subsistir grane so pequen vulto das so-
ciedades de entao. 
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Para a administracao de tais "sociedades de amigos" e "fraternida-
des" bastavam os limitados conhecimentos da época, em que o bom-
senso, aliado a alguna cultura, era o suficiente para improvisar bons 
administradores. 

O programo dos conhecimentos cientificos miau, no en tanto, nitras 
condiebes. O empirismo intuitivo que fez nascer as "fraternidades" ceden 
lugar á "lel dos grandes números" que rege vida dos modernos sistemas 
de seguro social, onda a mutualidade gomina consistencia e solidez pela 
utilizagio dos postulados daquela lel. 

Novos, mais complexos e mais aperfeigoados passaram a ser os mé-
todos de arao destinados a per em prática os modernos sistemas de soli- 
dariedade. E á medida que se la complicando a maquina fa-se acentuando 
a necessidade de trabalhadores especializados, capacitados a bem maneja-
rem case instrumento e a dele retiraren o máximo rendimento pesebre'. 

A seguridade social é, pois, além de um profundo e amplo conceito, 
cm que convergen todos os anssios humanos de seguranga e bem-estar, 
um instrumento de acá° de caracteristicas especialissimas, e que requer, 
evidentemente, maos habilidosas para seri manuseio. 

Assim seudo, --arrematando cesas considera eles que, decerto, nao 
sofrergo contestacao—, imprescindivel se torna que tanto os métodos de 
execueáo quanto a men-de-obra utilizada para o funcionamento dessa 
"máquina social" obedeeam a principios e diretrizcs que 'hes estampen 
os atributos inerentes a sua alta mima° social. 

O objetivo do presente trabalho é o de apontar e justificar agudas 
principios que devem caracterizar a administracao de seguridade social. 
E a razáo de sua apresentacao nesta primeira reunigo da Comisen Re-
gional de Organizacgo e Métodos está em que tais principios e diretrizes 
devem anteceder necesseniamente a toda especular particularizada nage 
campo de enganches, as quais, por conseguinte, devergo ser tratadas como 
naturais corolarios daqueles principios. 

Os CINCO PRINCIPIOS DA ADMINISTRACX0 

ESPECIALI9ADA DA SECIURIDADE SOCIAL 

Em face do que ficou dito mima, cumpre desenvolver asíamos no 
sentido de pautar a aggo administrativa, na esfera da seguridade social, 
por principios que coloquem esta realmente a servio dos seus beneficia-
rios, mima de quaisquer críticas ou reparos decorrentes do operagges de-
feituosamente executadas, tanto no tempo quanto na forma. 

Dentro desea ordem de ideias, enumeraremos a seguir cinco princi-
pios básicos que devem, a nosso ver, nortear a mego administrativa na 
seguridad° social: 

1.—Principio da destinacao social 
2.—Principio da planificacao. 
3.—Principio da velocidade. 
4.—Principio da economía. 
5.—Principio da teoricidade. 

PRINCÍPIO DA DESTINAgX0 SOCIAL 

A seguridade social airada é vista, en mohos paises, com acentuada 
desconfiano por parte da me" segunda, que a considera uma jumo-
sieM do govemo cona a finalidad° única de manter gagas as contribuirs 
dos trabalhadores, quadros da funcionarios que serian os verdadeiros 
beneficiarios do seguro social. Nesse clima de groeseira incompreensgo da 
natureza e sentido da seguridade social, produto da falta de um esforgo 
sistemático de divulgar de seus objetivos junto aos interessados, con-
vergen as criticas, de ordinario, para o corpo administrativo das insti-
tuirs, máxima ern face do seu vulto numérico. 

Ora, qualquer que saja a modalidad° de gestan adotada por urna 
instituir de seguridade social, o easter extremamente complexo da sua 
máquina administrativa exigir& sempre o empego de ton numeroso qua-
dro de funcionarios altamente especializados, particularmente aptos para 
o exercicio de hinches delicadas. 

Ha que sublinhar, entretanto, no caso da seguridade social, a sua 
finalidad° eminentemente humanitaria e social. A administragao de urna 
instituicao de seguridad° social deve revestir-se, portante, de todas as 
caracteristicas de um sacerdemio, de obra altruistica dominada pela preo-
cupaotto de servir com abnegaggo. De fato, a agio administrativa social 
reclama, da parte dos que a ela se dedicara, sensibilidade e espirito ade-
quedes á transformar da sua abrasa° numa autentica enana° de ser-
vieo en prol da colectividad°. 

Na Macao do pessoal administrativo das instittriehee de seguridad° 
social, compre levar em corita, portante, além das condiceies de preparo 
intelectual e cultura geral, ou entras amplamente desenvolvidas pela psi-
cotécnica, o sentido vocacional dos candidatos, o pender que possam re-
velar para os problemas saciada. 

Com referencia h eelegito, por conseguinte, paralelamente a aptiado 
intelectual, aquilatada através das provee de conhecimentos de mude 
deve ser atribuida a máxima importancia h filtragem dee candidatos com 
referencia á sua aptklo social, traduzida pela capacidad° de dedicar-se 
con desvelo ao exercicio de uma atividade de carater eminentemente 
social e que nos coloca en face de um problema de ordem moral, pois 
outra cola nao pressuptle a solidariedade que o infortánio de um ser 
humano reclama da sociedad°. 

Esse estado de espirito, ou melhor, cesa atitude de espirito deverá 
sn estimulada, desenvolvida e reforgada posteriormente ao ingresen do 
candidato na instituir, de modo que o próprio clima característico do 
ambiente de trabalho contribua para realgar a sensibilidad° social dos 
funcionarios. 

Ultrapassada a fase da selecogn, isto é, admitido o candidato a servio° 
da instituigao, passando S eategoria de funcionario imbuido da ideia de 
ser útil aos seus semeihantes, surge o problema de adequa-lo so exercicio 
de funceles especificas num ramo tambera específico das atividades huma-
nas — a previdéncia social. Deve iniciar-se, ente», o processo de for- 
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mando ou especializagáo do pessoal a cojo cargo estará a administrando 
da scguridade 

O que se cogita aqui, entretanto, nao é urna preparagáo sumária 
através da quel pasee o redm-admitido a ter ideia —o mais das vaca 
perfunctória— da organizando de sua instituigdo. Nao, o objetivo devora 
ser a iniciando integral do neófito nos segredos da seguridad° social, a fim 
de torné-lo pega consciente da máquina administrativa da entidade a que 
pertenga. A propósito, vale observar que, logo após a soleando, o que se 
imp6e com caráter básico e impreseinffivel nao é o aperfeipamento e ab 
a fórmala° ou preparad/o do funcionario para o desempenho de atividade 
muna esfera altamente especializada como é a da previdéncia social. Esse 
formado apresenta deis aspectos distintos: 

I.—A integra* do funcionário na filosofia da seguridad° social, in-
clusive com a preocupando de desenvolver nele a mentalidade social já 
revelada, embrionáriamente, através do proceso de solacea°, e 

2.-0 treinamento do servidor no que concome d realizando de suas 
aptidées potenciais, a fim de habilitó-lo a executar, táo eficientemente 
quanto possível, as tardas, entre as quais as de chefia, inerentee á adnil-
Distraed° do seguro social. 

A distingo que se procura estabelecer aqui entre formulan e aper-
feimamento tende a sublinhar o cerner básico e imprescindivel da pri-
incisa, sem a qual o servidor nao estará apto a dosempenhar, com efi-
eluda, o papel que venha a caber-lhe no complexo administrativo da 
seguridad° social, cm contraposindo á natureza suplementar, acessória, 
do aperfeinoamento, que deve pressupor uma ampliando ou extensa() de-
sejável, necessária mesuro, do cabedal de conhecimentos ou do grau de 
pericia do funcionário, mas nem por isso esencial á satisfatória execunlo 
das tarefas administrativas. 

Ern suma: a soleando do pessoal a ser admitido nes instituicaes de 
seguridad° social, a par das condigács de preparo intelectual e cultura 
geral, deve levar em conta ase nsibilidade social doe candidatos. Immedia-
temente após a admissao, impaesse a competente formando do pessoal, 
que será plasmado ou moldado de modo a preencher, sob todos os aspec-
tos básicos, os requisitos inerentes so exercicio de atividades na esfera 
da previdéncia social, sem omitir a °riega°, como desenvolvirnento do 
pendor subentendido em cada funcionário, de uma consciéncia social em 
que venha a repousar a sedimentagáo de uma ética profissional. Esse 
proceso de formagno, com suas varias facetas, deve ser considerado táo 
importante quanto a solee* cm si, contrapondo-se As preocupagaes de 
extensa° ou aperfeigoamento, que embora necessárias em fungáo de um 
subsequente aprimoramento do pessoal, náo possuem earáter de coila 
essencial e inadiável. 

Nunca será demais salientes o valor, para unta instituicáo de segu-
ridade social, da crianao, no eeu como de servidores, de urna consciéncia 
social e de uma mentalidade profissional em sintonía com as nobres e 
humanitárias finalidades da seguridad° social. Precisamos tercer armas 
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contra a mentalidade que considera a participando na máquina adminis-
trativa da seguridad° social simples meio de vida o u gamba-pa°, em que 
a prestagáo do trabalho se subordina á contraprestagáo do vencimento 
ou salario. Sem entusiasmo e dedicagáo de parte da equipe de urna ins-
tituido, jamais se pederá conseguir um racional aproveitamento do es-
toma coletivo. 

O objetivo do trabalho é a criando da riqueza, a produgáo de baos, 
a melhoria das condintres de vida, o aprimoramento cultural de tuna co-
munidade. E um objetivo especificamente social, e s6 beneficia o indivi-
duo como integrante do todo social. Outro nao é o significado da expresado; 
"o trabalho é urna obrigagao social". Quem trabalha deve ter sempre o 
todo em mira, e 86 através dele a satisfagan de sults próprias necessidades. 
E laso, alias, o que distingue o hornera da grande maioria dos animais 
irracionais, e Mío o trabalho individualista, que nao é apanágio eeu. 

Donde se concha que o trabalho deve ser exercido em fungido de sua 
finalidad° social, seudo esse o verdadeiro motivo de toda atividade labo-
rativa. A remunerando representa apenas o fator através do qual o tra-
balhador participa do fundo coman de riqueza e progreso, tanto do ponto 
de vista material quanto do espiritual, que eleva o nivel de existóncia de 
tuna comunidade. 

fato poste, mais se acentos a necessidade de aelecionar vocae5es, a 
fim de que cada um se dedique com prazer e eficiéncia ao género de tra-
balho por intermedio do qual deva contribuir com seu quinhdo para o 
incremento da prosperidade geral. 

Consideremos agora o reverso da medalha, isto é, o aspecto relacio-
nado com a instituigáo na qualidade de empregadora ou mantenedora de 
un] corpo de servidores empenhado ere movimentar, da melhor maneira 
poselvel, o aparelho administrativo. Todos sabemos que as próprias má-
quinas, como 'instrumentos de trabalho, requerem tratamento e cuidados 
especiais, além do combustivel ou da energia indispensável as seu fundo-
namento. Mais do que ileso, as próprias máquinas, tambera sujeitas ao 
desgaste e á fadiga, necessitam, periódicamente, de un intervalo de re-
ponse destinado, digamos EISSfill, a retemperar-lhes as tornas. Ora, se tal 
acontece com instrumentos inanimados, quais nao serme as exigencias a 
atender no caso de seres humanos condicionados por infirieras facetas 
psico-somáticas e °ajos limites alto corresponden], como no mundo das 
maquinas, ás suas dimensaes físicas! As fronteiras de um hornera abar-
cara urna área que incluí, além de sua existencia física, as pessoas de arra 
familia, os seas entes queridos, os sena interesaos, as mas aspiragOes, todo 
uta °empiezo do sentimentos e preocupagóes. Cada um desees aspectos 
da personalidade do servidor corresponde a necessidade que reclamara 
satisfaga°, sem o que nao ¿he será possível conservar o equilibrio e a 
harmonia essenciais ao labor proficuo e rendes° num campo de atividades 
que requer, de quem a ele se dedique, aptidées de orden moral e intelec-
tual elevadas ao mais alto grau. 

É de sumo interese° para a instituicao, portento, que ola se empenhe 
em proporcionar ao seu pessoal condig5es de trabalho e reunirles/nao ca- 
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pazes de Ihe permitir urna dedicanáo integral d fuina administrativa, sem 
desvíos ocasionados por Enteres relacionados com a insuficiencia do salario 
cm Dec dos encargos particulares de cada servidor. Caso contrario, nao 
conseguirá evitar que o funcionário, por mais elevada que seja a sua com-
preensdo do caráter público e social inerente As atividades do seguro social 
va procurar tara dele o indispensável complemento do seu ganha-pao. 
Semelhante duplicando de interesses ha de redundar, inevitávelmente, mis 
prejuizo da previdéncia social, Ninguem pode servir a dois amos e ser 
fiel a ambos. 

A remunerando, por conseguiste, deve guardar relegan con um nivel 
de vida condigno, de modo que o funcionário posea consagrar-se integral-
mente, e com entusiasmo, ao exercício de mas tardas. Seria o caso, 
talvez, de instituir, nos entidades gestoras da seguridadesocial, um siste-
ma de acréseimos periodicamente incorporados aos veneimentos dos ser-
vidores e ideados como tater de fixagdo dos meamos reo genero de ativi-
dado que abranaram. De fato, i. medida que as responsabilidades parti-
culares de cada ron vdo aumentando, em seguida ao ingresen no quadro 
de peesoal da instituigao, lato é, á medida que o casamento, a vinda dos 
filhos, etc., váo acarretando novos compromisoss que se traduzem na neá 
cessidade de prover a despensas de maior vaho, a incorpora*o desses 
acréseimos passaria a ser um dos elementos, a par das promognes, com 
que contarla o funcionalismo para restablecer o equilibrio orgamentário 
doméstico atetado pelos novas cornpromissos gradativamente asumidos. 

Tais considerannes retoman a nossa eonvicgao de que o caminho a 
trillar será o que leve as instituignes de seguridade social a selecionar ri-
gorosamente os joven dotados de espirito social, para a renovando de 
seas quadros de pessoal. Paralelamente a casa preocupagao de selecionar, 
correria a de bem remunerar, pelos motivos já expostos. Nesse caso, a 
dedicando e capacidade de cada elemento permitiriam reduzir-Ihes o nú-
mero a tal ponto que a economia da! resultante neutralizasse os próprios 
gastos decorrentes da melhoria de remuneraeao. 

Alada no que se reí ere As obrigagnes das entidades de seguridade 
social as condigno de empregadoras, há varios aspectos a salicntar além 
do relativo 'a conveniéncia de conferir ao sea pessoal remunerando que 
satisfana aos reclamos de urna integral dedicagáo so trabalho. 

Nao hasta, por exemplo, selecionar e preparar o elemento humano 
que eleve movimentar a máquina administrativa. Para que se torne 
possível obter pleno rendimento de sua atividade, ha que propiciar-Ihe 
condigóes de trabalho e treinamento tendentes a permitir o integral apro-
veitamento de capacidade realizadora de cada um. 

Quando dizemos "condices de trabalho", temes em mente um con-
junto de fatores cuja realizagáo concome para a Saetín, de um ambiente 
cm que o funcionário se cinta completamente á vontade para dar o melhor 
de si sem qualquer preocupaeao com problemas alheios ao objeto de sus 
missáo na entidade. Entre esses fatores incluem-se, 6 bem de ver, arto s6 
os referentes a iluminaeao, arejamento, acomodannes, etc., como tambem 
os que respeitam so instrumental de trabalho e As facilidades de alimen- 
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tanto que se obtén com a instalando de cantinas ou restaurantes junto 
Ros locais de trabalho. 

Taje sao os 'atores que contribuem para formar o ambiente lisien do 
trabalho. Mas além dele, e talvez mesmo mala importante, há, o ambiente 
moral, o clima psicológico indispensável ao florescimento de qualidades 
immanentes que de outra forma permaneceriam em estado latente. 

O funcionario é um elemento que nao deve ser considerado impessoal-
mente, como simples pega do mecanismo administrativo. Trata-se de um 
ser humano, cern direito a um trataxnento A altura da dignidad° inerente 
A pessoa humana, pelo que cumpre evitar que se Ihe arranhe a susceptibi-
lidade individual. 

A cada servidor há que deferir a atennao e os cuidados reclamados 
por alguem cuja condigno humana desaconse-lhe qualquer rotulagem nu-
mérica, como simples componente de um grupo. Nao. O funcionário é 
portador de um nome que Ihe confere individualidade como pessoa hu-
mana. 

Dentro desea orden de ideias, deve prevalecer em relegan a ele o 
pressuposto de honestidade, ate oroya em contrario. Por entro lado, todos 
os atoe destinados a regar a sua atividade hao de pautar-se pelos mais 
rigorosos principios de justina e obedecer a total auséncia de discriminando, 
sob qualquer aspecto ou pretexto. E finalmente mister se faz velar no 
sentido de que a disciplina saja aceite e nao imposta, isto é, de que se 
transforme em produto da compreensáo, por parte de cada um, daquilo 
que mais convem a si e aos demais membroe do grupo. 

Outro aspecto que merece ser devidamente sublinhado diz con a 
conveniéncia de incentivar por todos os meios o oferecimento de suges-
tnes, por parte dos servidores, através das queja posean eles participar 
efetivamente da administrando como criadores e nao apenas como exemb 
toree. Para tanto, indispensável se torna, contudo, que cesas sugestóes 
sejam examinadas como decidido propósito de aproveitar todo que once-
mem de judicioso, prático e útil para a instituillo. Nao existe, a nosso 
ver, melhor procesan do que esse para identificar os servidores com as 
finalidades da seguridadesocial, tornando-os individualmente ténselos do 
grau en que a boa gestan do património da entidade depende dos esfornos 
e da participagao direta de cada un. 

Esse participante ativa dos funcionarias na administragdo da segu-
ridad° social poderia efetivar-se, a exemplo do que já se tem (cito algures, 
mediante a criando de mil Coneelho do Peasoal tegrad p r presa - 
tantms do funcionalismo. A titulo ilustrativo, reproduziinos aqui algumas 
atribuienes de caráter geral de um Consola dame tipo instituido por lei 
na Administrando federal da Alemanha Ocidental: 

a.—Propor medidas a bem do cervino e do pessoal ateto ao mesmo; 

b.--Velar pela aplicando das leis, decretos e ordene, convénios coleti-
vos, convénios de servirlo e instrugóes administrativas estable-
cidas em favor dos servidores; 
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c.—Attender ás reclamaebes destes, caso sejam justas, procurando re-
solve-las através de negocian/lo com o chofe do serviu.o. 

O que ficou <Ro anima nao esgota, porém, a lista das vantagens que 
a instituiego, como cmpregadora, deve colocar ao alcance do como de 
servidores a fim do dissipar nele qualquer preoeupaugo de ordem material 
em &correncia da qual viesse a ser atetada a sua atuagao no sentido de 
realizar os objetivos da Administraggo. 

PRINCIPIO DA FLAMERO/va ° 

Estabelecido o papel primordial do elemento humano na realizacao 
dos objetivos (la seguridade social, bem como os requisitos que devem 
caracterizar o pessoal encarregado de movimentar a máquina administra-
tiva num setor super-especializado das atividades humanas, passemos a 
abordar maro aspecto do processo de gestar, — o que se relaciona com 
a plarificaeao funcional. Como um conjunto harmonico de protegáo so-
cial, tenle a seguridade social a integrar todas as atividades administra-
tivas dentro de uma ordenauáo racional de caráter geral, sem centralismos 
nem duplieagnas, e aproveitando as intimidades imitarais existentes na or-
dem social. 

Preliminarmente, impae-se a clara definiugo da linha funcional de 
cada um dos orgaos constitutivos em que se estruture a entidade, ado-
tando-se o sistema de planejamento relativamente ao desenvolvimento de 
sua respectiva atividade anual, isto é, de tincado de um programa de 
trabalho para execucito durante o exerelcio. Através desse sistema, deve 
cada orgáo evitar, por todos os meios, qualquer Menudo na esfera de 
competencia dos demais, mantendo-se rigorosamente nos limites de suas 
atribuiuees. Tal preocupaggo, sobre evitar que se firam susceptibilidades, 
obviará a dispersáo de esforgos tan comuns era organismos imperfeita-
mente cstruturados. Certo haverá Casos — e nao poneos em que deter-
minada providencia tenha de ser tomada era estreita colaboragao com 
outros orggos constitutivos, para que nenhuma unilateralidad° chegue a 
prejudicar o funcionamento harmenico da máquina administrativa. E é 
entáo que se nos depara o problema da 

Coordenacao e entrosamento entre os diferentes orgaos conslituliuos. 

As linhas de atividade dos orgaos constitutivos de uma instituigáo 
de seguridade social, embora com caracteristicas próprias, apresentam-se 
estreitamente inter-relacionadas. Assim, seria inconcebtvel que eles pu-
dessem atoar isoladamonte, como com compartimentos estanques dentro 
da instituicao. Constitui esta um todo organizado, o que pressupée mor-
delinca° e entrosamento entre as diversas partes que a compliem. Essa 
artieulaggo ou cooperacgo entre os &nos constitutivos poderla ser con-
cretizada através da constituicáo de urna ou mais Comies5es interdepar-
tamentais, cabendo a uma autoridade hiérarquicamente superior remover 
dificuldades específicas ou solucionar confiaos eventuais que a comissao  

vieses a encontrar na sun tarefa de coordenar a auge dos varios órgaos 
centran 

Nunca será demais insistir sobre o motor básico, na ~atora admi-
nistrativa, da ordenagáo racional, lógica, natural, dos diversos órgaos que 
compoem uma entidade de seguridad° socia!, observadas as correlaules e 
nivela hierárquicos dos variados tipos de atividade por ola exercida. 

Dentro desse esquema, a cada setor da entidade, consoante mas atri-
buiunes, deverá corresponder tuna se e única situar na estrutura geral. 

Muitas veras °corren circunstancias que aparentemente justificam, 
ou melhor, aconselham a subordinagao-  de atividades a órgaos outros que 
nao os naturalmente indicados para tal. Ora, o que reclama o bom seno, 
em face de semelhantes conjunturas, é a corregáo das anomalias, a re-
moceo dos obstáculos que se oponham ás solugZes conformes com a boa 
técnica organizacional. 

Eis al um aspecto do sistema estrutural da entidade que nao admite 
concessfies ou transigencias, visto que qualquer anomalia na sua organi-
zactto acarretara prejuizos que so refletirgo num rendimento deficiente e 
no enperramento da engrenagem administrativa. 

PRINCIPIO DA VELOCIDAD& 

A seguridade social tem por finalidade immediata garantir a continui-
dade do salario nos asegurados atingidos por eventualidades que ¡hes im-
possibilitem o exercicio de atividade remunerada. Ora, a simple palavra 
"continuidade" traz implícito o fato de que os beneficios da providencia 
social devem fazer-se sentir tao prontamente quanta pastel,. ao configu-
rar-se a necessidade. Com  efeito, a seguridad° social existe em tunean de 
necessidadee imperiosas e urgentes, isto é, de obrigaunes de ordem social 
que reclamara satisfaufto immediata, após a ()correncia do evento lanoso. 

Mina, deflui da própria finalidade de previdéneia social a exigencia 
de que os processos administrativos transiten apenas pelas canais indis-
pensayeis, e que mesuro essa tramitaufto indispensável reúna caracteristi-
cae de singeleza e rapidez, eliminando todas as etapas superfluas, a fim 
de que os interessados nao venham a sofrer prejuizos decorrentes de pro-
telagóes no pronunciamento final da entidade a respeito de cuas preten-
saeta, mormente guando estas objetivarem um socorro que, a ser prestado 
tardiamente, se tomará frustrado em suas finalidades. 

Por outras palavras, a rapidez da gestan, na seguridade social, deve 
constituir preocupacao permanente das instituiunes, ja que o fundamento 
da seguridad° social se cifra em atender a uma serie de infortúnios ou 
circunstancias misia que alteram a estabilidad° económica do trabalha-
dor e de sua familia. 

A acudo que justifica a existencia do seguro social deve manifestar-se 
com pontualidade rigurosa no momento em que ocorre o infortúnio, de 
maneira que o trabalhador cinta realmente, com a pontualidade da pros-
tagao, a segumnua do próprio seguro social. 
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Qualquer demora as prestagao, na neceo protetora, compromete a 
eficacia do sistema e se constitui cm justificado motivo de censura, afe-
tanda sériamente o prestigio da instituicao. 

A consecueáo do objetivo acima exposto só se dará mediante urn 
combate sem treguas á burocracia, esse monstro de seto fólegos respon-
sável pela lentidáo de funcionamento e precariedade de rendimento que 
caracterizara inúmeros setores da atividade pública e de que se ressen-
tem, por vetes, até mesmo os empreendimentos inscritos na esfera da 
iniciativa privada. 

Para eombater eficazmente a burocracia, reduzindo nos sous trámites 
essenciais o processamento dos papeis administrativos, o primeiro passo 
deve consistir na adoceo de medidas que visem a descentralizar a exe-
mea° de servigos que envolvam, de urna forma ou de outra, o atendi-
mento das finalidades da instituigao, como é o caso, por exemplo, da con-
°cesa° dos beneficios ou prestagóes. 

Torna-se indispensável, portento, urna racionalizagáo das diversas 
operagóes e trámites, presidida pela mais exigente simplicidade compativel 
com es naturais garantías que todo ato administrativo deve oferecer. 
Esse, simplicidade, a ser entendida sempre em sentido amplo, ha de re-
vestir-so de características bastante acentuadas cuando se tratar de pro-
eessos que envolvam interesses diretos dos segurados ou de seus depen-
dentes. 

PRINCIPIO DA ECONOMIA 

No capítulo anterior, vimos que a simplicidade que deve presidir 
racionaliza* da atividade administrativa há de ser entendida era sen-
tido amplo. De fato, a universalidad° dessa singeleza, mesmo guando 
nao diga diretamente com a concomito de beneficios (para onde conver-
gem todos os caminhos, na seguridade social) interessa muito de perto 
a outra faceta do processo administrativo: a necessidade de que ele se 
realizo com a msior economia possível de gastos. É a preocupagáo que 
se timbra no principio da economia intrínseca, segundo o qual o valor 
económico da seguridade social exige que a llega° administrativa se realizo 
com total supressao dos trámites e desposas superfluos, já que aquele 
valor económico aleta a produc*, o cueto da vida e a ~lamia geral. 

Ora, de que maneira será possível atingir esse objetivo? Em pri-
meiro lugar, há que promover a atividade de Organiza.* e Métodos, 
mas promové-la cm caráter permanente, constante, mobilizando em seu 
favor todo o funcionalismo da entidade. A seguir mencionamos a ueceesi-
dado de reduzir ao estritamento indispensável as despesas coal a aqui-
sigilo de material de consumo, inclusive como decorréncia de urna padre-
nizaefto e sistematiza* que serán produto da generalizacao, loa entidade, 
das atividades de Organizacáo e Métodos já referida. E finalmente vale 
ressaltar que a observancia dos tres principios cuja analise anteceden a 
do que encima este capítulo contribuirá de modo decisivo para manter as 
deepesas administrativas em nivel que corresponde nos imperativas da 
economia intrínseca na movimentagán da previdéncia social. 
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PRINCIPIO DA TEORICIDADE 

O seguro social, esse fenómeno da evolugao social contemporánea, 
corporificou-se na primeira metade deste século, consolidando mas con-
quistas gragas a urna perfeita ressonáncia cían os problemas da atualidade. 

Era uni fato novo que se nos apresentava, modelado segundo as 
exigencias do século xx. E, como nao podio. deixar de acontecer, um 
fato novo que, inserindo-se no campo do Direito, o leven a incorporar 
fórmulas novas e modernizar velhos eonceitos. 

Bem sabemos, no entente, que tais acomodacties nao se operam sem 
resistencia. Embora, para cumprir com eficacia o seu papel, deva o Di-
reito mostrar-se essencialmente dinámico, acompanhando os fetos e a rea-
hdade da vida cotidiana, neo é sem luta e sem entrechoques que ele se 
conforma era acolher ideias novas. Compreende-se, mesmo, que mil pri-
meiro lugar procure adaptar as ideias novas ás suas fórmulas consagra-
das, o que é aceitável Bob a condigno de que neo deforma, por km, a 
natureza e a substancia dos fatos novos. A forga dos acontecimentos 
modernos je deu margem, aliáe, k Macao do chamado Direito Social, 
campo no qual se incluí o seguro social. 

Apesar disso, o Direito alada nao se dobrou suficientemente para 
permitir a exterioriza* em toda a sus pureza, na esfera das normas e 
regras jurídicas, desea nova técnica, desse fenómeno novo que é a segu-
ridade social. 

Para que se obtenha, na práctica, urna verdadeira concordancia entre 
a seguridade social, como ser, e as suas manifestagaes, faz-se mister que 
nao duas etapas legaja a isso necessárias —a saber, na elaboragao das leis 
e na sua aplicacao— os executantes disponham de conhecimentos outros 
que Mi» apenas os constitutivos da Muda do Dimito. 

Ocupar-nos-amos, aqui, apenas do problema da aplicagio e interpre-
tagáo dos textos legaje especializados, levantando urna premisas que de-
verá acompanhar e vivificar todas as modalidades da prática do seguro 
social — a de que os medíos teóricos preceden os precedías jurídicos, lato 
6, as normas jurídicas nada maje fazem do que interpretar e achinar, no 
mundo das inter-relagaes humanas, os principios constitutivos sobre os 
quais se estela o sistema; principios que sao, a bem dizer, o sistema era 
si mesmo. 

Mes nao há duvida de que, por malo bem preparadas que sejam as 
leis, por mais que se esforcem os legisladores em redigi-las clara e apro-
priadamente, a linguagem escrita mui frecuentemente atraicoa o espirito 
e a intencao dos autores, radio pela qual as terceiras pessoas que léem 
os textos soem compreendl-los e entende-los de maneira diferente. 

Evidentemente, se as leis de seguro social observarem, em sus re-
dae,áo, urna ordenada enposigao de ideias, se o conjunto deixar entrever 
de modo satisfatório a coordenagáo existente entre os diversos dispositi-
vos e capítulos, se os principios gerais se encontraren apropiadamente 
traduzidos, e se, principalmente, as lela adotarem urna terndnologia téc-
nica precisa e compreensivel, será° de multo reduzidas as possibilidades 
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de sofrcrem deturpagges no seu sentido. Reduzidas, sim, mas nao 
minadas. 

Dessa forma, sempre luyera o periko de a lel ser aplicada e inter-
pretada de maneira contraria aos principios a que serve, justamente, de 
vestimenta. Esse perla° aumenta, porém, em face da necessidade inde-
clinável de screm incluidos na legislanáo do seguro social preceitos pro-
viudos de outros setores do Direito. 

Todo 18.90, mais os habitos e as escotas tradicionais de hermenéutica 
jurídica, faz com que os aplicadores da leí, e tambera os litigantes, con-
voquen em seu auxilio, para aplicara e interpretagdo das kis de seguro 
social, os velhos métodos de s'Alise gramatical, de entedimento literal 
dos textos, de Hanks a base do "espirito do legislador", e lanceta mito, 
ainda, para resolver dévidas e omissócs —multas yesos supostas— da 
analogia, da equidad° e de precedentes. 

Ha mais, porém. Sob a aleganao de que se trata de materia do do-
minio do Direito Social, os serio interpretadores tém sido levados a invo-
car o "sentido social", o "objetivo social" de tais lela, e á sombra de uma 
interpretando fantasiosamente "social" tém sido cometidos verdadeiros 
disparates man detrimento da coletividade. 

Ora, justamente, por se tratar de uma ligislo,r,do "social" é que se 
impae dar primazia ao "interesse social" na aplicando (lemas leis. Tem-se 
de levar em conta a coletividade mais do que os individuos, por mito 
que, aparentemente, possa uma reivindicanao pessoal matizar-se de inte-
resse uu, curando multo, de "conveniencia social". 

E preciso nao perder de vista que estamos num campo novo do Di-
reito,, e se admitirmos que se toma indispensavel, no caso, a adonde de 
uma nova técnica de legislar, entáo mais do que nunca importa reconhe-
cer que, sob pena de perjudicar todo o sistema, é imprescindfvel adotar 
tambero métodos novos e renovados de interpretar. 

Antes de mais nada, sera dever dos agentes humanos aplicar a legis-
lacao do seguro social com obediencia aos principios que a ditaram. 
poasivel, como ja dissemos, que os textos domara, dúvidas que baja 
mais de urna interpretanao para um mesmo artágo, que se descubram 
cedas omissóes no corpo das kis. Mas ao interpretador, no desempenho 
da sua faculdade, incumbe buscar, incumbe perquisar em primeiro lugar, 
se já nao o conhece, o "principio técnico" que fecunda a letra da lei. 

Ao interpretador, como ao aplicador das lela de seguro social, nao 
pedem faltar os conhecimentos técnicos e M'Urinarios, uma vez que 
nao raro, achando-se inarticulado ou mal trarluzido o principio técnico, a 
natureza e a esencia da matéria demandara o apelo as concepcées dou-
trilladas par dar-se a adequada positividade nos preceitos legais. Da 
mesna forma que o legislador, e talvez era maior dose, precisa o inter-
pretador dispor de conhecimentos económico-sociais. 

O melhor método, pais, de aplicar as leis de seguro social sera o de 
adotar como regra emano a "interpreta*, histórica" de seus textos, mas 
uma interpretando histórica multo mais profunda, que recue até as me-
didas preliminares que antecederam as atividades legislativas. 
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Natural será que a forma jurídica varíe, compreensivel será que o 
estilo do legislador teas influido na redaeao dos dispositivos legais, mas 
nao menos verdadeiro é que, malgrado as diferencias de forma, a essencia 
do sistema permanece, e que o direito que regula o seguro social tem 
justamente por missao manter íntegra a sua estrutura técnica. O arbi-
trio do aplicador tern, portanto, como justos limites os mareos dos prin-
cipios teóricos e doutrinarios. 

E esse arbitrio, por milito que so comova o cenando humano do in-
terpretador ou do julgador ante um caso pessoal, ter& de ser contido pela 
constante lembranna de que o seguro social é urna instituigao de direito 
público, e em consequIncia nao pode e nao doy°, sob hipótese alguma, 
ser deformado por interesses privados, de grupos en de pessoas. 

Somente depois de exauridos os "principios técnicos", ~ente de-
pois de constatada a inexistencia de solugáo para um determinado pro-
blema dentro dos conceitos doutrinarios é que se pode, legitimamente, 
!anear nano dos métodos tradicionais da hermenéutica jurídica para eluci-
dar dúvidas surgidas na plática do seguro social. 

ADENDO 

Sobre um programa para J'arranca° de pessoal especializado 

As características da seguridad° social reclamara, como procuramos 
demonstrar, pessoal especializado para a sua administragáo E quando se 
cogito dos postos de comando dessa administranao, mais sentida se faz 
a necessidade de pessoas dotadas de sólida bagagem de conhecimentos 
especializados e altamente selecionadas. 

Os conhecimentos indispensáveis ao perfeito desempenho das tarefas 
administrativas da seguridad° social fazem parte dos cursos universitarios 
da época presente. Contudo, eles se encontrara esparsos, cada um consti-
tuindo materia de cursos diferenciados. Além disco, cortos assuntos Me-
rentes á seguridade social, como Sucia nova que desponta no cenario 
humano, nao fazem objeto de cursos escolares ou universitarios. 

Tais circunstancias obrigam a que a própria seguridad° social inscre-
va entre aras preocupacges a de propiciar aos seas servidores a especiali-
sanan técnico-administrativa indispenskvel ao exercício de muss (magnos. 
leso quer dizer que, pelo menos até que ema preparanáo científica posea 
ser obtida nos bancos universitarios, as instituinges de seguridad° social 
devengo manter camas de especializanao de seu proprio pessoal. 

Evidentemente, tais cursos se graduaran segundo o nivel das dife-
rentes carreiras e timones administrativas. Nao obstante, o programa de 
estudos de tala cursos nos parece deva constituir-se das mesmas matérias, 
agudas que reputamos imprescindlveis a cabal tecnificacao dos funcio-
narios e empregados. 

Respeitamos asees requisitos e a acomodagáo dos programas para os 
varios nivele de especializando, pensamos que os cursos devem ministrar 
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nogaes, mais ou menos profundas, segunda aqueles níveis, das soguintes 
matérias: 

Sociología 
Economia e Finan.° 
Estadística e Demografia 
Direito Social e Direito Administrativo 
Administragáo e Bel/0es humanas 
Seguridade Social (como Socia autónoma) 

As disciplinas que indicamos esto colocadas em urna ordem que con-
sideramos metodológica, sem ser obrigatória, porém, a precedéncia de tuna 
relnáo ás subsequentes 	náo ser talvez a seguridade social como dis- 
ciplina autónoma— visto que um curso regular se desenvolverá natural-
mente coal o estudo concomitante de duas ou mais matérias, em cada 
ciclo escolar. 

No que respeita á seguridade social como disciplina autónoma, deve-
rá ala comportar o estudo --em malor ou menor profundidade-- de todos 
os seus problemas intrínsecos, segundo urna sistemática que eneadeie logi-
camente os seus variados aspectos. Neste particular, °fenecemos urna 
desálenlo metodológica que nos parece enf Ser harmoniosarnente todas 
as questaes próprias de seguridade social, e que é a seguinte: 

1—Finalidades 
2.—Campo de aPliango 
3.—Prostnles 
4.—Financiamento 

ministraggo 

Cabe-nos esclarecer, contudo, que, na qualidade de delegado brasi-
leiro ao I Congresso Ibero-americano de Seguridade Social, realizado em 
Madrid em 1951, um dos autores do presente trabalho apresentou á Co-
missgo Especial de Terminología, da qual féz parte, a classificaolo acima 
enunciada, a fim de orientar os trabalhos de pesquisa terminológica. (V. 
"Primer Congreso Iberoamericano de Seguridad Social", Tomo I, página 
252 — Ediciones Cultura Hispanica, Madrid — Barcelona, Mayo-Sunio 
de 1951). 

M.o pretendemos ir além destas sugesteíes no presente trabalho, que 
se destina, pela sus natureza, a urna primeira tomada de posi9A0 no 
assunto. 

RTIMACIONALES 

Ya 
	

illAIBIOINA 

105 

Biblioteca
Rectángulo


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210



