MINIS TÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL
GABINETE DO MIN ISTRO
PORTARIA N º 3.10 7 – DE 7 D E ABRIL DE 1971
O Ministro de Estado do Trabalho e Previdênci a Social,
usando das atribu ições que lhe são conferi das pelo artigo 25 do
Decreto-Lei nº 72 , de 21 de nove mbro de 1966, e artigo 315 do
Regulamen to Geral da Previ dência Social,
Considerando as di vergencias de in te rpretação em torn o da expressão
“tr abalh ador avulso”, no âmbito de previdência soci al;
Considerando que, para fins de prote ção do trabalho se mpre se visou,
com a ci tada expressão, engl obar o pessoal que pre sta serviços n a
orla marítima e portuária, que se distinge das demais categorias de
trabalhadores pel a forma de con tratação de serviços median te a
intervenção do respectiv o sindi cato de cl asse;
Considerando que o al argamen to do concei to de trabalhador avulso,
compreendendo os prestadores de se rviços eventu ais ou transitórios a
diversas empres as, condu za indiscri minada inclus ão de quem quer que
exerça ativi dade re munerada sem relação de emprego;
Considerando que não se justifica tal entendimento, em face mesmo
da definição de trabalhador avulso, dada pelo artigo 5º item III, do
RGPS aprov ado pelo Decre to n º 60.501, de 14 de março de 1967,
entendimento esse que consagrado n a lei que institui o Plan o Básico
de Previdência Social, logo se retificou pelo Decreto-Lei nº 852, de 11
de setembro de 19 69, por eviden te i mpropriedade ;
Considerando que as reiteradas postulações de associações sindicais
representativ as das diversas categori as, n o senti do de se estabelecer
clar a distinção de trabalh adores avulsos e de trabalh adores
autônomos, encontram
ressonân cia n os órgãos previdenci ários ,
confor me estudos realizados e suges tões ofereci das ;
Considerando que, em conclusão, se apon ta como s olução natur al,
par a os problemas expostos a fixação de entendimento de que cumpre
considerar o trabalho avulso tan to para as vantagens das leis de
proteção do trabalho, como para a prestações
da legislação
previdenci ári a, eis que umas e outras se destinam a mesma
coletivi dade de be neficiários , resolve :
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Art. 1º – Fica estabeleci do o segui nte prejulgado: Entende-se com o
trabalhador avulso do âmbi to, do sistema geral da pre vidência soci al,
todo trabalhador sem vínculo empre gatí cio que, sindi calizado ou não
tenha a con cessão de direitos de natureza trabalhis ta, executada por
intermédio da respectiva enti dade de classe.
Art. 2 º – São trabalhadores avulsos, de acordo com esse
entendimento, os abrangi dos pel a L ei nº 5.385, de 16 de fevereiro de
1968, e pelos Decretos nºs 27.048, de 12 de agos to de 1949, 53.153,
de 10 de dezembro de 1963, 61851, de 6 de de ze mbro de 1967,
63.912, de 26 de dezembro de 1968 e 66.819, de 1º de julho de 1970.
Art. 3º – O Mini stro do Trabalh o e Previdênci a S ocial medi ante
solicitação da en ti dade de classe, poderá incluir outras cate gori as de
trabalhadores entre as já relacion adas na legisl ação e specífica, desde
que se trate de ativi dades exercidas, sem relação de emprego, na
form a do artigo 1º.
Art. 4º - Esta Portari a en tra em vigor n a data de sua pu blicação,
caben do ao DNPS baixar os atos necessários à sua f iel execução –
Júlio Barata.
(DOU 16/04/71 – PÁG. 2830)
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