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RESUMO: Brasil persiste na adolescência em termos de cobertura e proteção 
social. Em relação aos seguros privados de mutualismo fechado estudos 
demonstram que os direitos ao seguro social, à seguridade pública e 
suplementar, necessitam de qualificadas modalidades fiscalizatórias, padrões 
exigentes de sustentabilidade, participação estatal e segurança jurídica a fim de 
assegurar a almejada complementação da renda do trabalhador idoso ou em 
processo de envelhecimento. Em tempos de reforma do seguro social justificada 
pela crise do Estado fiscal e securitário brasileiro, o foco desta análise centra-se 
na doutrina do seguro social público e na investigação da promessa de cobertura 
vantajosa da seguridade suplementar como substitutiva da renda principal do 
trabalhador. Compõe este cenário o ultraliberalismo que reduz a proteção dos 
mais pobres à cultura do minimalismo social no Brasil. As dimensões do Estado 
social de direitos, especificamente o quantum necessário para a dignidade do 
trabalhador idoso é o objeto desta análise que pretende abordar se há limites 
para a dignidade assistencial e social no Brasil e se a universalização da 
proteção pressupõe que quem a usa deverá pagar por ela. Assim, os direitos do 
idoso integram os direitos à vida com dignidade. E o que é a vida para o idoso? 
Por que proteger a vida do idoso? Quais os valores essenciais e prioritários para 
implantação de políticas públicas para o envelhecimento? O complexo preceito 
da solidariedade situa-se como elemento definidor para a complementaridade 
dos direitos sociais do trabalhador em processo de envelhecimento ou do idoso 
de idade avançada mediante a instituição de benefícios de seguro social 
contributivos ou não contributivos. Isso posto, requer o devido direito do idoso a 
retirar-se com dignidade do trabalho e não a ele retornar para a subsistência. A 
igual proteção social aliada à igualdade de oportunidades e condições de vida 
satisfatórias constituem complexos institutos sócio-jurídicos para qualificar o 
processo de envelhecimento digno.Disposto na Convenção Interamericana 
sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos em 2015, o direito 
fundamental do idoso requer a adoção de mecanismos de redução da 
discriminação por idade, gênero, fortalecimento dos direitos e liberdades, 
autonomia e segurança social. Acresce a Convenção a definição de 
“Discriminação por idade na velhice” e reitera o envelhecimento ativo e saudável 



dos indivíduos, permitindo a extensão da vida e da boa qualidade de vida em 
condições de igualdade e de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais do idoso a fim de contribuir para sua plena inclusão, integração e 
participação na sociedade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: MINIMALISMO SOCIAL; SOLIDARIEDADE; 
ENVELHECIMENTO PROTEGIDO. 
 


