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RESUMO

A  previdência  social  é  um  sistema  dentro  da  seguridade  social  que  tem  por

finalidade garantir o equilíbrio e a igualdade social, assegurando proteção social aos

cidadãos  e  a  todos  que  dela  necessitam.  Esta  pesquisa  analisa  o  papel  da

previdência na garantia de proteção social à sociedade e os efeitos produzidos pelas

reformas e minirreformas realizadas desde sua criação no Brasil, com ênfase nas

mudanças mais recentes, posteriores à Constituição de 1988, que retiraram direitos

e garantias sociais da população. Fator previdenciário, pedágios, regra de pontos e

idade  mínima  foram  instrumentos  criados  pelas  diferentes  reformas  a  fim  de

restringir  o  acesso  à  previdência  e  limitar  os  benefícios  até  então  garantidos

historicamente pelo governo federal. Para isso, realizou-se uma revisão bibliográfica

na qual apresenta a cronologia histórica da previdência social no Brasil e no mundo,

discutindo  a  trajetória  da  previdência  como  proteção  social.  A  conclusão  desta

pesquisa traz um balanço dos avanços e retrocessos desde a criação da previdência

social no Brasil, passando pela Constituição de 1988 e pelas reformas mais recentes

até 2019.

Palavras-chave:  Previdência  social.  Proteção  social.  Seguridade  social.  Emenda

constitucional. 



ABSTRACT

Social  security  is  a  system within  social  security  whose purpose is  to  guarantee

social balance and equality, ensuring social protection for citizens and everyone who

needs it. This research analyzes the role of social  security in guaranteeing social

protection  to  society  and  the  effects  produced  by  the  reforms  and  mini-reforms

carried out since its creation in Brazil, with emphasis on the most recent changes,

after the 1988 Constitution, which removed social  rights and guarantees from the

population.  Social  security  factor,  tolls,  points  rule  and  minimum  age  were

instruments  created  by  the  different  reforms in  order  to  restrict  access  to  social

security and limit the benefits historically guaranteed by the federal government until

then. For this, a bibliographic review was carried out in which it presents the historical

chronology of social security in Brazil and in the world, discussing the trajectory of

social security as social protection. The conclusion of this research brings a balance

of advances and setbacks since the creation of social security in Brazil, through the

1988 Constitution and the most recent reforms until 2019.

Keywords: Social Security. Social protection. Constitutional amendment. 
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INTRODUÇÃO

Historicamente, os anseios por garantias aos direitos sociais foram possíveis

graças aos movimentos sociais, às lutas sindicais, a atuação de partidos políticos e

das lutas de classes, o que possibilitou alcançar direitos civis, políticos e sociais que

foram pactuados na Declaração dos Direitos de Virgínia de 1776 e na Declaração

Francesa de 1789.

O objetivo da sociedade era ter acesso aos serviços sociais, garantindo maior

cobertura tanto aos que estavam em estado de vulnerabilidade como os que se

encontravam em idade  avançada.  A  previdência  social  é  um sistema dentro  da

seguridade social que tem por finalidade garantir o equilíbrio e a igualdade social,

assegurando proteção social aos cidadãos e a todos que dela necessitar (IBRAHIM,

2006).  

Essa política cumpre um papel social de não atender somente os cidadãos,

mas também de “trazer equidade na sociedade através de garantias que protejam e

propiciam a  igualdade entre  os  desiguais”  (Noberto  Bobbio,  2000,  p.  07).  Tema

deste estudo, a previdência social é indispensável para garantir o acesso aos mais

necessitados e vulneráveis ao direito de aposentadoria e seus benefícios. 

A previdência social é um sistema de seguro social em que ao segurado é

garantido através de contribuições mensais o direito a uma renda ou um benefício,

conforme Barboza Filho e Perlatto (2012, p. 149),  “trata-se de um contrato social,

uma vez que deve ser organizada sob a forma de regime geral de filiação obrigatória

[...] e, como política de seguridade social deve ser custeada por toda a sociedade

direta ou indiretamente”.

De competência da União, a previdência social é administrada por meio da

autarquia federal do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) no regime geral

da  previdência  social  (RGPS)  para  os  trabalhadores  do  setor  privado.  No  setor

público,  há  regimes  próprios  de  previdência  social  (RPPS)  para  os  servidores

estatutários, geridos por institutos de previdência Estaduais, Distrital e municipais.

Nos dois casos a proteção visa atender a todos que dela fazem parte através de

uma  contribuição  compulsória,  podendo  ser  complementada  por  contribuições

facultativas.

A discussão sobre o tema se faz necessária para contextualizar por meio da

história, dos instrumentos normativos positivados e aspectos econômicos e sociais
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que acarretaram os avanços sociais e, em contrapartida, a norma constituinte traz

consigo  o  princípio  da  vedação  ao  retrocesso social,  como explicou o  eminente

Ministro da Suprema Corte, Barroso: "o princípio da vedação ao retrocesso social

decorre  do  sistema  jurídico-constitucional  e  após  a  regulamentação  de  um

mandamento constitucional, o direito surgente incorpora-se ao patrimônio jurídico da

cidadania e não pode ser suprimido” (BARROSO, 2006, p.152-153). 

Como podemos notar,  a  previdência  social  se  materializa sob a forma do

contrato social, que garante à sociedade direitos e garantias sociais que devem ser

respeitados, sob pena de infringir o princípio do não retrocesso social cuja finalidade

é a proteção social.

Neste contexto, esta pesquisa analisa o papel da previdência na garantia de

proteção social à sociedade e os efeitos produzidos pelas reformas e minirreformas

realizadas desde sua criação, as quais foram retirando direitos e garantias sociais da

população. Fator previdenciário, pedágios, regra de pontos e idade mínima foram

instrumentos  criados  pelas  diferentes  reformas  a  fim  de  restringir  o  acesso  à

previdência e limitar os benefícios até então garantidos historicamente pelo governo

federal. 

Após  esta  breve  apresentação  serão  especificadas  a  delimitação  desta

pesquisa,  a  metodologia  utilizada  e  a  estrutura  da  dissertação,  ainda  como

introdução deste trabalho. 

1 Delimitação da pesquisa

Esta  pesquisa  está  delineada no  campo das  políticas  públicas  cujo

tema central gira em torno da previdência social no Brasil, com a criação de

normas que garantem o seguro  social,  abordando desde sua criação,  em

1923, por meio da primeira lei proposta pelo deputado federal Eloy Chaves,

perpassando  o  período  ditatorial  até  a  criação  da  Seguridade  Social  na

Constituição de 1988. 

Além disso, são analisadas as reformas mais recentes que ocorreram,

por meio de Emendas Constitucionais (EC), e introduziram novas regras nos

seguintes anos: 
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 EC  20/98,  que  tratou  sobre  o  fator  previdenciário  no  Governo  do

Presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC); 

 EC 41/2003, que tratou do Setor Público no Governo do Presidente Luiz

Inácio Lula da Silva (LULA); 

 Lei n. 13.183/2015, que tratou do sistema de pontos 85/95 e pensão por

morte no Governo da Presidenta Dilma Rousseff; 

 Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/2016, que foi frustrada no

Governo Michel Temer; e, 

 EC 103/2019, do então presidente Jair Messias Bolsonaro, com a tentativa

de  capitalizar  a  previdência  social  com  um  projeto  do  Ministério  da

Economia, proposto pelo ministro Paulo Guedes. 

2 Metodologia

Esta pesquisa é de caráter qualitativo por abordar aspectos históricos sobre o

tema em questão por meio de uma revisão bibliográfica de livros, artigos científicos,

artigos da mídia circulante, artigos da ANFIP (Associação Nacional dos Auditores

Fiscais da Receita Federal do Brasil) e da Auditoria Cidadã da Dívida, leis, normas,

ementas constitucionais, propostas de emenda à constituição, teses e dissertações. 

Para a realização do levantamento bibliográfico e da pesquisa documental,

foram utilizadas as seguintes palavras-chaves: reforma da previdência, previdência

social,  previdência privada, estado de bem-estar  social,  reformas, previdência no

Chile. 

Ademais, o desenvolvimento da argumentação seguiu uma linha cronológica

histórica,  iniciando-se  com  a  criação  do  sistema  previdenciário  no  mundo,  com

destaque ao modelo alemão e ao modelo inglês, até o Brasil, nos moldes primários

da previdência social até o modelo atual do Estado de proteção social. Além disso,

foram abordadas as principais reformas no sistema previdenciário ocorridas após a

Constituição de 1988.

3 Estrutura da dissertação

Esta  dissertação  está  dividida  seis  seções,  sendo  esta  introdução,  três

capítulos, a conclusão e as referências. 



14

O Capítulo 1 faz uma revisão bibliográfica sobre a proteção social no Brasil e

no  mundo,  por  meio  de  uma  abordagem histórica,  a  fim  de  analisar  diferentes

modelos de proteção social e como a política social se configura no Brasil, desde as

primeiras  iniciativas,  com  destaque  para  a  Lei  Eloy  Chaves,  até  a  criação  da

Seguridade Social na Constituição de 1988.

O  Capítulo  2  apresenta  os  resultados  da  análise  documental  sobre  as

reformas  da  previdência  pós-1988,  destacando  as  mudanças  promovidas  nos

governos  FHC  (EC  20/1995),  Lula  (EC  41/2003),  Dilma  (Lei  n.  13.183/2015)  e

Bolsonaro (EC 103/2019).

No Capítulo 3 será discutida a financeirização do Estado Social através da

mercantilização dos direitos sociais com proposta de mudança para um regime de

capitalização analisando algumas experiências internacionais, com destaque para o

Chile, bem como os motivos para que esta mudança não tenha sido aprovada e os

riscos que esta proposta representa.

Por fim, a conclusão trará um balanço dos avanços e retrocessos desde a

criação da previdência social, passando pela Constituinte de 1988 e pelas reformas

mais recentes até 2019. Além disso, espera-se que os resultados obtidos possam

incutir uma contribuição social para a comunidade acadêmica e para a sociedade

brasileira como um todo, visto que o conhecimento adquirido e sintetizado por esta

pesquisa  visa  apresentar  a  realidade  histórica  pela  qual  a  previdência  social

governamental foi construída e desconstruída ao longo dos anos. 
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CAPÍTULO 1 – A PREVIDÊNCIA COMO PROTEÇÃO SOCIAL

Este capítulo apresenta a história da previdência social no mundo e no Brasil,

e  discute  o  Estado  de  proteção  social  firmado  no  país  após  o  advento  da

Constituição de 1988.

Em  se  tratando  de  proteção  social  no  contexto  mundial,  inicia-se  com  a

identidade filantrópica exercida pela Igreja Católica através da caridade, sem datas

precisa pelos historiadores. Já no ano de 1601, no reinado de Elisabeth I, o tema

passa ser tratado como higienização social com a criação da lei dos pobres, cuja

finalidade, seria apregoar o trabalho nas workhouses, neste período ainda não havia

preocupação com o estado social mas apenas uma política de exclusão de classes

por estar incomodando a nobreza da época. 

 Entre os anos de 1871 e 1890, Otto Von Bismarck foi o primeiro Chanceler

da Alemanha a tratar sobre o tema que foi    encarado não  como filantropia nem

como  um  castigo  por  ser  pobre,  mas  um  direto  a  ser  protegido  de  situações

adversas, neste diapasão, nasceu em 1883 a primeira lei da previdenciária criada

por Bismark e que logo mais seria aperfeiçoada com o Beveridge.

No Brasil por sua vez, será em 1923 com lei do deputado federal Eloy Chaves

a  primeira  criação  de  um  modelo  de  seguro  que  trata  de  proteção  social  aos

ferroviários  e  aos  seus  dependentes,  que  futuramente  será  copiada  por  outras

categorias.

E por fim, foi na Constituição de 1988, que definiu por completo a seguridade

social  como  universal  e  redistributiva  garantindo  cobertura  previdência  como

proteção social a todos os cidadãos.

1.1 A história da previdência social no mundo

Historicamente, o “pater familiae” (chefe de família), na Roma antiga,

era uma cultura com vies religioso que possuía, dentre várias obrigações, a

preocupação com a assistência aos mais vulneráveis ao seu redor, incluindo

os servos, escravos, idosos, crianças e mulheres. Este modelo era seguido

por outras culturas, como, por exemplo, a persa, a grega e a judaica, cada

qual com suas pecularidades (MARTINS, 2010). 
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No século XVI,  a  Igreja Católica Apostólica Romana protagonizou a

criação  das  confrarias,  como  instrumentos  de  práticas  filatrópicas  aos

necessitados, que propunham aos seus adeptos o exercício da caridade ao

próximo como testemunho da fé cristã (JESUS, 2021). As confrarias surgiram

junto do direito canônico, que garantiu aos fiéis o exercício da caridade:  “os

fiéis podem livremente fundar e dirigir associações para fins de caridade ou

de piedade, ou para fomentar a vocação cristã no mundo, e reunir-se para

prosseguirem em comum esses mesmos fins” (JOÃO PAULO II,  PP, 1983,

Cân. 215). 

Em  1601,  no  reinado  de  Elisabeth  I,  na  Grã-Bretanha,  após

percorrerem boa parte  do território  e  se incomodarem com o aumento da

pauperização  e  com  as  infinidades  de  decretos  sobre  o  tema  que  não

resolviam os problemas sociais de mendicância e vadiagem, procuraram criar

a  primeira  legislação  com  travestida  de  higienização  social,  comumente

conhecida como “Lei  dos pobres”,  pois  retirava das ruas crianças,  órfãos,

idosos,  enfermos  e  desempregados  e  os  conduziam para  as  workhouses

(casas  de  trabalho),  que  mais  pareciam  prisões,  dentro  de  paróquias

(TEODORO; BATISTA, 2014). 

A Lei dos pobres pré-dispunha o recolhimento do imposto de caridade

de  todos  os  ocupantes  e  proprietários  de  terras  e  sua  destinação  às

paroquias  locais  para  a  manutenção  das  políticas  sociais  aos  mais

vulneráveis,  sendo  gerenciado  por  administradores  locais,  nomeados  por

juízes (TEODORO; BATISTA, 2014).

Os principais questionamentos em relação à referida lei dizem respeito

ao  valor  dos impostos  cobrados  pelo  Estado  e  às  migrações de  pessoas

dentro do país, visto que paróquias locais recebiam moradores de diversas

partes do reino. Com as dificuldades em gerir os recursos já escassos, a Lei

dos pobres foi reformada para a criação do Código Tudor, o qual afirmava

que todos os cidadãos deveriam trabalhar e ter um salário estipulado por um

juiz, conforme explicado por Hobsbawm (1979): 

No  fundo,  o  código  Tudor  acreditava  que  os  homens  deveriam
trabalhar (e, inclusive, serem forçados a isso, caso não quisessem)
por salários fixados localmente, todo ano, por Magistrados. Se por
uma razão ou por outra não pudessem trabalhar ou ganhar o seu
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sustento,  aí  então  deveriam  ser  sustentados,  educados,  ter
atendimento médico e ser enterrados por sua comunidade, isto é, por
sua  paróquia.  Em  outras  palavras,  o  código  social  provia,
modernamente falando, tanto uma política de produtividade (trabalho
obrigatório),  uma política  de  taxas  e  preços,  com um sistema de
assistência social que, com exceção da primeira – tornar o trabalho
obrigatório  era  tarefa  das  autoridades  encarregadas  da  Lei  dos
Pobres –, não se generalizaram. A Lei dos Pobres lidava com aquele
tipo  de  pessoas  que  não  se  encontravam  sob  o  outro  grande
instrumento da Lei,  o Estatuto dos Artífices.  O complemento mais
importante deste código era o Ato de Povoamento,  de 1662,  que
restringia a ajuda estritamente aos naturais da paróquia ou aqueles
que ali se fixavam permanentemente. (HOBSBAWM, 1979, p. 51).

Posteriormente, em 1883, Von Bismarck, primeiro-ministro do reino da

Prússia (1862-1890), com forte viés nacionalista e militar, idealizou o primeiro

sistema de seguro social por meio do código de seguro alemão, de 1911, que

ficou  conhecido  como  o  Sistema  Previdenciário  Bismarkiano.  Sendo

conservador e liberal,  e precisando de apoio político para se manter como

chanceler  da  Prússia,  “Von  Bismarck  procurou  atender  aos  apelos  de

movimentos socialistas e sociaisdemocratas para enfrentar a crise industrial à

época” (IBRAHIM, 2006, p. 34).

As  leis  idealizadas  por  Von  Bismarck  foram  bem  sucedidas  e,

gradativamente, foram sendo implantadas, conforme segue: em 1883, a lei do

seguro-doença, custeada pelo empregado, empregador e Estado; em 1884, a

lei do acidente de trabalho, custeada pelos empregados; em 1889, a lei do

seguro  invalidez  e  idade,  custeada  pelos  trabalhadores,  empregadores  e

Estado; e, mais tarde, em 31 de julho de 1919, a Constituinte de Weimar que

ratificou uma gama de direitos sociais a todos os cidadãos (IBRAHIM, 2006).

Estas  leis,  recém-inauguradas  na  época,  foram  tema  da  Encíclica

“Rerum Novarum” do Papa Leão XIII,  em 1891, que se sensibilizou com a

situação dos pobres e trabalhadores nos países industrializados e procurou

orientá-los  sobre  os  princípios  a  serem seguidos  por  operários  e  patrões

(IBRAHIM, 2006).

Na  mesma  toada,  a  Inglaterra  promulga  em  1897  o  “Workman’s

compensation act”, que estabeleceu o seguro obrigatório contra acidente de

trabalho  com  responsabilidade  do  empregador  na  reparação  dos  danos

sofridos. Em 1908, a “Old Age Pensions” concedeu pensão aos maiores de

70 anos, independentemente de contribuição (IBRAHIM, 2006). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_primeiros-ministros_da_Pr%C3%BAssia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_primeiros-ministros_da_Pr%C3%BAssia
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Neste contexto, percebe-se que o código Bismarkiano contribuiu para o

início da discussão sobre seguro social, mas o México foi o pioneiro a incluir

em sua Constituição, de 1917, no artigo 123, o rol de direitos sociais após

reivindicações sociais, com a inclusão de temas como: trabalho, acidentes de

trabalho, educação, saúde, economia e seguridade social, tornando-se a mais

relevante  contribuição  para  o  constitucionalismo  social  na  perspectiva

universal (IBRAHIM, 2006). 

Vale resaltar que muitos dispositivos da constituição mexicana de 1917

foram  adotados  pela  Revolução  Russa,  em  especial,  a  Declaração  dos

Direitos do Povo Trabalhador e Explorado. No ano seguinte, a Constituição

Soviética,  de  1918,  incluiu  o  tema  com  foco  no  direito  previdenciário

(IBRAHIM, 2006). 

A  constituição  mexicana  foi  a  primeira  a  proibir  o  trabalho  como

mercadoria,  estabelecendo a desmercantilização do trabalho e igualando a

realização do trabalho conforme a oferta e a procura. Desta maneira, inovou

com  o  princípio  da  igualdade  substancial  de  posição  jurídica  entre

trabalhadores  e  empresários  na  relação  contratual  de  trabalho,  lançando

bases para a construção do moderno Estado Social de Direito (ROBL FILHO,

2017). 

O constitucionalismo social,  como ficou conhecido,  tambem acentou

bases  na   grande crise de 1929, com a “quebra da bolsa” de Nova Iorque, o

governo dos Estados Unidos da América apresentou o plano New Deal (novo

contrato),  com  o  apoio  do  Congresso,  aprovando  o  Social  Security  Act

(acordo  da  seguridade  social)  no  governo  do  presidente  Franklin  Delano

Roosevelt (de 1933 a 1937), com objetivo de auxiliar os atingidos pela crise,

os  idosos  e  trabalhadores  desempregados  mediante  a  criação  do  auxílio-

desemprego  para  a  recuperação  da  economia  norte-americana  (ROBL

FILHO, 2017). 

Após a 2ª Guerra Mundial, a pobreza generalizada se alastrou por toda

a  Inglaterra.  Neste  período,  surgiu  o  relatório  de  William  Beveridge,

denominado Plano Beveridge, para a construção de um programa que visava

universalizar  a  proteção  aos  segurados  com um seguro  social,  ficando  o

Estado responsável por financiar, com o uso de impostos, o benefício com um

valor  fixo,  ou  escalonado,  em  função  da  renda  de  cada  cidadão.
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Posteriormente, foi criado o Serviço Nacional de Saúde que alcançava todos

os cidadãos com medidas sanitárias preventivas de reparação e reabilitação. 

Assim, o Plano Beveridge, de 1946, na Inglaterra, transformou o que se

iniciou  com  Von  Bismarck,  pois  foi  capaz  de  recolher  os  impostos  dos

cidadãos para custear os serviços de proteção social com a previdência social

e o sistema de saúde (PARSONS, 2020). Caracterizou-se por ser  um plano

de seguro social  fundamentado nos seguintes princípios:  “uniformidade da

taxa  do  benefício  de  subsistência;  uniformidade  da  taxa  de  contribuição;

unificação  da  responsabilidade  administrativa;  suficiência  do  benefício;

amplitude e classificação” (BEVERIDGE, 1987, p. 73 apud FLEURY, s. a., p.

9). 

Além disso, o plano beveridgiano previa um benefício único e universal

para  aposentadorias,  pensões  e  desempregados,  correspondente  a  um

salário mínimo a quem era assegurado pelo sistema público, para aqueles

que cumpriam o tempo de contribuição, com a garantia de cuidados médicos

a  todos  os  cidadãos  pelo  Sistema  Nacional  de  Saúde,  realizados  pelo

Ministério da Seguridade Social.

A grande diferença entre os dois modelos, alemão (Bismarkiano) e o

inglês (Beveridgiano), é que aquele se desenvolve com a contribuição dos

empregados  e  empregadores  para  um  modelo  de  seguro  obrigatório

compulsório,  e  este  abrange  a  universalidade  dos  indivíduos  de  uma

sociedade por meio de uma contribuição de todos ao sistema nacional. No

âmbito da saúde, no modelo alemão (Bismarkiano) é o Estado que exerce a

gestão dos recursos,  mas a prestação dos serviços fica a cargo do setor

privado,  diferentemente  do  modelo  inglês  (Beveridgiano),  onde  tanto  os

recursos quanto  os  serviços  são administrados e  executados pelo  Estado

(KERTZMAN, 2007).  

Conclui-se  que,  ao  logo  da  história,  a  previdência  social  tal  qual  a

conhecemos hoje é fruto tanto de anseios da sociedade como das relações

humanas entre os mais próximos, incluindo a finalidade de caridade, ou seja,

foi precedida pelo pater  familiae que mostrou que as pessoas, de um modo

geral, se preocupavam com acontecimentos infortúnios, inesperados ou até

mesmo previsíveis, como a velhice, e procurou atenuar os riscos entre os
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mais  próximos,  como familiares,  escravos  e  servos,  mulheres,  crianças  e

idosos, recorrendo às ajudas mútuas.  

Além disso, as primícias religiosas muito cooperaram com esses frutos

inserindo as confrarias e a pregação da caridade ao próximo como um ato de

fé e testemunho cristão. Somados a estes esforços, os movimentos sociais,

as lutas das classes trabalhadoras, dos sindicatos, partidos políticos e dos

entraves entre socialistas e liberais caminharam rumo ao desenvolvimento de

normas  que  desencadearam  os  primeiros  passos  em  direção  à

institucionalização da seguridade social frente à mercantilização da força de

trabalho.

Os  avanços  observados  na  regulamentação  dos  benefícios  da

previdência social no mundo foram significativos. Entretanto, vale ressaltar a

importância de seguirem em atualização contínua de modo a acompanhar a

evolução da sociedade na contemporaneidade e suas necessidades. 

1.2 A previdência social no Brasil

No Brasil,  durante o reinado de  Dom João VI  (entre 1822 e 1889),

instituiu-se  o  sistema  de  montepio,  conforme  o  seguinte  modelo  de

benefícios: 

[...] planos de benefícios dos órfãos e viúvas dos oficiais da marinha
real (1795); da guarda pessoal de Dom João VI (1808); decreto de
Dom Pedro I de aposentadoria aos professores (1821); e, o montepio
geral dos servidores do Estado (1835). (POCHMANN, 2017, p. 4). 

Os montepios se assemelhavam ao atual  sistema de aposentadoria

privada,  ou  seja,  os  interessados  compravam  apólices  da  dívida  pública

(como o  tesouro  direto  atual),  e/ou  adquiriam imóveis  de  aluguéis,  sob  a

forma de empréstimos, pagavam uma taxa de adesão (conhecida como joia)

e passavam a arcar com as anuidades. Este modelo era firmado por meio de

um contrato em que o interessado escolhia se o valor acumulado, ao longo

dos anos, seria revertido em aposentadoria ou pensão (WESTIN, 2017). 

O  prazo  para  o  pagamento  da  aposentadoria  era  pré-determinado

levando-se em consideração o tempo de trabalho e a idade do beneficiário; já
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a pensão era determinada segundo quais pessoas próximas ao contratante

seriam contempladas com o pagamento mensal. Mesmo assim, havia uma

regra específica que determinava o limite de 60% para a viúva (até o fim da

vida) e 40% para os filhos (até determinada idade) (WESTIN, 2017). 

 O montepio se consolidou por todo o período do Brasil Império com

seguros  e  pensões  pagas  a  determinadas  categorias,  este  por  sinal,

continuaria  ser  o  modelo  a  ser  usadas  nas  Caixas  de  Aposentadoria  e

Pensões (CAPs) já no Brasil República.

A monarquia ficou para trás e o Brasil entra na era da industrialização,

entretanto, sem legislações trabalhistas e previdenciárias, direitos estes que

já existiam na Europa e que vieram junto com os trabalhadores imigrantes

que se organizaram para reivindicá-los.   Cansados das más condições de

trabalho e renda, em 1917, os operários (imigrantes) e comerciantes de São

Paulo organizaram a maior greve geral do Brasil, durante a Primeira Guerra

Mundial, reivindicando melhores condições de trabalho, aumento salarial, fim

do trabalho infantil e redução das cargas horárias exaustivas. 

Além  disso,  a  indústria  cafeeira  começa  a  sofrer  severas  crises,

cuminando em  declinio com a queda da bolsa de Nova York em 1929, pois

bem,  para  se  reenventar  foi  necessario  a  abertura  de  novas  frentes  de

trabalho, indústria e comércio, com forte movimento político das oligarquias

rurais  ensejou  impactos  econômicos  e  sociais  no  país  que  passava  por

mudanças em sua estrutura produtiva, expandindo sua matriz de commodities

especialmente  agrícolas  para  commodities minerais1.  A  nova  burguesia

industrial fomentou o nascimento de uma classe operária fabril,aumentando

ainda mais a presença de imigrantes europeus, que logo se organizaram em

sindicatos  e  partidos  politicos,  em especial  o  Partido  Comunista  Brasileiro

(PCB), em 1922 (GOETTERT, 2014).  

Este  cenário  de  reivindicações  e  necessidades  de  novos  direitos

sociais  despertou  a  atenção  do  então  Secretário  Estadual  de  Justiça  e

Segurança Pública do Estado de São Paulo, Eloy Chaves, que mediou os

conflitos grevistas da época. Anos mais tarde, quando se tornou Deputado

Federal, foi o articulador do projeto do Decreto-Lei n. 4.682/1923, considerado

1  Tipos  de  commodities:  agrícola  (soja,  trigo,  café),  mineral  (petróleo,  minério  de  ferro,  ouro),
financeira (dólar, euro, real), ambiental (créditos de carbono, água), energética (energia elétrica),
química (ácidos e componentes químicos) (COMMODITIES, 2021). 
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marco regulatório inicial da história da previdência social no Brasil, e que ficou

conhecido pelo seu nome. 

O  decreto-lei  de  Eloy  Chaves  previa  a  criação  de  Caixas  de

Aposentadorias  (CAPs)  direcionadas  apenas  à  categoria  dos  ferroviários

segundo um sistema de capitalização. Criadas pelo Estado, as contribuições

para as CAPs eram de caráter obrigatório tanto para empregados como para

empregadores,  porém  o  sistema  era  bipartite  e  de  natureza  privada

(BOSCHETTI, 2006).  

Assim,  com  a  criação  das  CAPs,  os  trabalhadores  ferroviários

passaram a ter direito ao acesso a tratamentos de saúde (“socorros médicos

em casos de doença em sua pessoa ou de sua família, que habite sob o

mesmo teto e sob a mesma economia”,  “medicamentos obtidos por preço

especial  determinado  pelo  Conselho  de  Administração”),  “aposentadoria  e

pensão para seus herdeiros em caso de morte” (BRASIL, 1923, art. 9), desde

que  tenha  contribuído  para  a  respectiva  CAP de  sua  categoria.  Logo,  os

demais  trabalhadores que não pertenciam a uma categoria  amparada por

uma CAP ficavam desguarnecidos de proteção social. 

Vale a pena dizer que, a CAP dos ferroviários foi a pioneira, entretanto,

já em 1926 os funcionários da União conquistaram sua CAP e até 1930 já

havia no Brasil pelo menos 47 Caixas, cerca de 8 mil operários contribuintes,

e outros 7 mil pensionistas (CARVALHO, 2002, p. 63-64).

Mais tarde, em 1930, o então presidente da república Getúlio Vargas,

pressionado pelos clamores dos trabalhadores por direitos sociais, inaugurou

os  seguintes  ministérios:  do  Trabalho,  da  Saúde  Pública  e  da  Educação.

Porém, apenas em 1943 se deu a aprovação do Decreto-Lei n. 5452, de 1° de

maio de 1943, que consolidou as leis do trabalho (CLT) e instituiu o dia do

trabalhador, incluindo a obrigatoriedade da “carteira trabalho e da previdência

social (CTPS) no exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural,

ainda que em caráter  temporário,  e  para o exercício por  conta própria  de

atividade profissional remunerada” (BRASIL, 1943, art. 13). 

Neste mesmo marco regulatório, Vargas suspendeu por seis meses as

atividades  das  CAPs  para  reestruturá-las  em  autarquias de  nível  federal,

centralizadas no governo federal, e passando a denominá-las de Institutos de

Aposentadoria  e  Pensões  (IAPs) (BRASIL,  1943,  art.  256),  fomentando  a

https://pt.wikipedia.org/wiki/Autarquia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_(Brasil)
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regulação dos acidentes de trabalho e dos auxílios (doença,  maternidade,

família), bem como do seguro-desemprego (BEHRING; BOSCHETTI, 2006). 

Estes  eram  mais  democráticos  e  participativos,  pois  eram

administrados por representantes do Estado, assessorados por um colegiado

sem poder deliberativo, mas escolhidos pelos sindicatos, enquanto que as

CAPs eram formadas por um colegiado de empregados e empregadores sem

a  participação  direta  do  Estado  e  dos  representantes  dos  trabalhadores

(BEHRING; BOSCHETTI, 2006).  

A substituição das CAPs pelos IAPs aconteceu de maneira vagarosa,

visto  que  a  natureza  pública  de  financiamento  era  tripartite,  inspirada  no

modelo alemão Bismarckiano, em que o Estado financia a partir de um fundo

público e os empregados e empregadores fazem contribuições compulsórias.

Ainda  assim,  o  novo  sistema  não  contemplava  todos  os  cidadãos,  mas

somente  aqueles  que  estavam  amparados  pela  CLT,  ou  seja,  que

possuíssem registro na carteira de trabalho. 

Apesar  de  os  IAPs  terem  sido  bem-sucedidos,  os  trabalhadores

informais  e  os  profissionais  liberais,  não  foram  contemplados  pelo  novo

sistema de benefícios, gerando insatisfação social  que se converteram em

organizações de movimentos sociais, principalmente, carismáticas pois estes

dependiam de  ajuda  da  igreja  católica  para  ter  acesso  a  saúde,  centrais

sindicais e partidos políticos também se mobilizaram e cobraram uma maior

abrangência  da cobertura.  Entretanto,  só  em 1960,  com a criação  da  Lei

Orgânica  da  Previdência  Social  (LOPS),  que  possibilita  a  inclusão  de  um

número maior de segurados, disponibilizando, inclusive, benefícios como o

auxílio-reclusão, o auxílio-natalidade e o auxílio-funeral (BRASIL, 1960). 

No período da ditadura militar no Brasil,  de 1964 a 1985, ocorreram

inovações  na  legislação  previdenciária  que  permitiram  a  contribuição  de

empregados domésticos (1972), jogadores de futebol e autônomos (1973) e

garimpeiros  (1974).  Seguindo  uma  lógica  assistencialista,  e  não

previdenciária,  foi  criada  também  a  Renda  Mensal  Vitalícia  (RMV),  para

idosos  com mais  de  70  anos  e  pessoas  portadoras  de  deficiência  física,

entretanto,  ambos os beneficiários deveriam ser  pessoas  carentes dando

sequência a lógica da caridade por filantrópica. Tratava-se, na verdade, de
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uma estratégia visando garantir a aprovação popular do governo em meio à

forte repressão de direitos civis e políticos (BOSCHETTI, 2006). 

Nessa  toada,  o  Decreto-Lei  n.  72/1966  (BRASIL,  1966)  unificou  os

IAPs inaugurando o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). A criação

do  INPS  consolidou  o  sistema  previdenciário  brasileiro,  entretanto,  não

abarcou  ainda  todos  os  trabalhadores,  como,  por  exemplo,  o  trabalhador

rural,  que foi  incluído apenas após a criação do Fundo de Assistência ao

Trabalhador  Rural  (FUNRURAL),  pela  Lei  Complementar  n.  11/1971

(BRASIL, 1971). 

Em 1977, por meio da lei n. 6.439/1977 (BRASIL, 1977), foi criado o

Sistema  Nacional  de  Previdência  e  Assistência  Social  (SINPAS),

possibilitando,  pela  primeira  vez,  a  integração  das  áreas  de  previdência

social, assistência social e assistência médica. As entidades que integravam

o SINPAS eram: 

I - Instituto NacionaI de Previdência Social - INPS;
II - Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social -
INAMPS;
III - Fundação Legião Brasileira de Assistência - LBA;
IV - Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor FUNABEM;
V - Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social -
DATAPREV;
VI  -  Instituto  de  Administração  Financeira  da  Previdência  e
Assistência Social - IAPAS.
§ 1º - Integra, também, o SINPAS, na condição de órgão autônomo
da  estrutura  do  MPAS2,  a  Central  de  Medicamentos  -  CEME.
(BRASIL, 1977, art. 4). 

Todas essas entidades foram extintas, salvo a DATAPREV.

Somente em 1988, com a Constituição Federal, foi criada a seguridade

social,  formando a tríplice  aliança:  saúde,  previdência  social  e  assistência

social. Em 1990, ocorreu a fusão do INPS com o Instituto de Administração

Financeira  da  Previdência  e  Assistência  Social  (IAPAS),  dando origem ao

Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) (BRASIL, 1990a). 

A  nova  autarquia  federal,  o  INSS,  passou  a  administrar  toda  a

seguridade social,  sendo que a previdência social foi estruturada conforme

um modelo contributivo que se pautava em alguns princípios, tais como: 

2 Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS). 
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[...]  o  da universalidade  (segundo  o  qual  a  lei  orçamentária  deve
compreender  todas  as  receitas  e  todas  as  despesas  pelos  seus
totais),  e  o  da  redistribuição  de  recursos  (retirando  maiores
contribuições  das  camadas  mais  favorecidas  e,  com  isso,
concedendo  benefícios  a  populações  de  mais  baixa  renda).
(CASTRO; LAZZARI, 2014, p. 24). 

No pilar da saúde houve a criação do Sistema Único de Saúde (SUS)

com a publicação da lei n. 8.080/1990 (BRASIL, 1990b), garantindo o acesso

ao  atendimento  à  saúde,  indistintamente,  a  todos  os  cidadãos.  Estão

incluídas ainda no campo de atuação do SUS:

I - a execução de ações:
a) de vigilância sanitária;
b) de vigilância epidemiológica;
c) de saúde do trabalhador; e
d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;
II - a participação na formulação da política e na execução de ações 
de saneamento básico;
III - a ordenação da formação de recursos humanos na área de 
saúde;
IV - a vigilância nutricional e a orientação alimentar;
V - a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido
o do trabalho;
VI - a formulação da política de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a 
participação na sua produção;
VII - o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias 
de interesse para a saúde;
VIII - a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para 
consumo humano;
IX - a participação no controle e na fiscalização da produção, 
transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos,
tóxicos e radioativos;
X - o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento 
científico e tecnológico;
XI - a formulação e execução da política de sangue e seus derivados.
(BRASIL, 1990b, art. 6). 

No que tange à assistência social, seus objetivos são:

I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos
e à prevenção da incidência de riscos, especialmente: 
a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à
velhice; 
b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes; 
c) a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
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d)  a  habilitação  e  reabilitação  das  pessoas  com  deficiência  e  a
promoção de sua integração à vida comunitária; e,
e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa
com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir  meios de
prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família;
II - a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a
capacidade  protetiva  das  famílias  e  nela  a  ocorrência  de
vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos;
III  -  a  defesa de direitos,  que visa a garantir  o  pleno acesso aos
direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. (BRASIL, 1993,
art. 2). 

Vale  destacar  que  a  garantia  do  benefício  de  um  salário-mínimo

mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios

de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, se dá por

meio do Benefício de Prestação Continuada (BPC) mesmo para aqueles que

não tenham contribuído para o sistema (Lei Orgânica da Assistência Social,

LOAS, 1993, cap. IV).

Segundo  Siviero  (2019),  atualmente,  a  previdência  social  brasileira

está dividida em três regimes previdenciários: 

1. Regime  Geral  de  Previdência  Social  (RGPS):  destinado  aos

trabalhadores da iniciativa privada e administrado pelo INSS; 

2. Regime  Próprio  da  Previdência  Social  (RPPS):  utilizado  pelos

servidores  públicos  de  cargos  efetivos  e  militares,  da  União,  dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e, 

3. Regime  Previdenciário  Complementar  (RPC):  possui  caráter

complementar aos outros dois regimes, é natureza privada e/ou pública

e pode ser aderido por qualquer cidadão, cujo intuito é complementar a

renda oficial do trabalhador. 

As  relações  entre  os  entes  federativos  e  as  formas  concretas  de

participação e controle sociais, com mecanismos de articulação e pactuação

entre os três níveis de governo, requerem uma organização dos sistemas de

proteção  social  que  deve  adotar  o  formato  de  uma rede  descentralizada,

integrada, com comando político único e um fundo de financiamento em cada

esfera  governamental,  regionalizada  e  hierarquizada,  com  instâncias
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deliberativas que garantam a participação paritária da sociedade organizada

em cada esfera governamental.

Neste  sentido,  a  seguridade  social é  dever  do  Estado  enquanto

fomentador de proteção social. A próxima seção discute este tópico mais a

fundo.

1.3 Seguridade social e Estado de proteção social

Os movimentos  sociais,  intensificados  a  partir  da  década  de  1970,

forçaram a elaboração de uma nova Constituinte em 1988 que firmasse os

direitos  sociais  com a  primazia  do  trabalho,  objetivando  o  bem-estar  e  a

justiça social. A Carta Cidadã, como ficou conhecida, ratificou a seguridade

social  como um conjunto  de ações que asseguram os direitos  relativos  à

saúde,  à  previdência  e  à  assistência  social,  garantindo  um  Estado  de

proteção social aos seus cidadãos. 

O que se espera da proteção social? A resposta mais comum é: ter
renda  para  poder  resolver  situações  em  que  alguém  se  sinta
fragilizado. A concepção adotada é de universalização da proteção
social, através de políticas públicas, que exige romper com a disputa
entre  trabalho  e  cidadania.  A  garantia  de  seguranças  sociais
vislumbra o entendimento do direito à proteção social de cidadania,
tendo clareza de que a proteção social não é obtida pela população
apenas com a substituição da renda. Exige cuidados, restaurações e
aquisições pessoais. (SPOSATI ET AL., 2016, p. 1). 

Assim,  a Constituição Federal  do Brasil  de 1988,  elaborada após o

período militar do país (entre 1975 e 1985)3, ampliou o conceito de cidadania

com  a  universalização  da  seguridade  social.  A  assistência  social,  que  é

abrangida pela  seguridade social,  tornou-se um exemplo  de direito  social,

afastando o conceito filantrópico e garantindo direitos a todos os cidadãos

enquadrados  pela  legislação,  como  exemplo,  uma  renda  mínima  de

3  Entre os governos dos generais Ernesto Geisel e João Figueiredo e as eleições indiretas que
devolveram o poder às mãos de um presidente civil, José Sarney.
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subsistência, com foco na dignidade da pessoa humana, conforme disposto

na LOAS (BRASIL, 1993).

Este conjunto de normas garante a proteção social até mesmo para

aqueles que ainda não estão inseridos no mercado formal de trabalho, cuja

dignidade é reafirmada como necessária pelo ministro do Supremo Tribunal

Federal, Alexandre de Morais. 

Um valor  espiritual  e  moral  inerente  à  pessoa,  que  se  manifesta
singularmente  na  autodeterminação  consciente  e  responsável  da
própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das
demais pessoas,  constituindo-se um mínimo invulnerável  que todo
estatuto  jurídico  deve  assegurar  de  modo  que,  somente
excepcionalmente,  possam  ser  feitas  limitações  ao  exercício  dos
direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária
estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos e a
busca ao Direito à Felicidade. (MORAES, 2017). 

Assim,  a  seguridade  social  está  firmada  em  diversos  princípios

constitucionais, mas os que se destacam são o da universalização e o da

redistribuição  por  garantirem  o  direito  de  acesso  aos  serviços  sociais

(HORVATH JÚNIOR, 2014). O Estado por sua vez deve construir políticas

públicas  para  universalizar  o  acesso  e  o  atendimento  a  todos  que  delas

necessitam,  sem  discriminação,  possibilitando  o  acesso  aos  serviços  e

garantindo meios para sua execução, tanto para usufruírem do sistema da

previdência social quanto da saúde e da assistência social, com fundamentos

na justiça social, competindo ao Estado o dever de estender “universalmente

a cobertura de atendimento” (BRASIL, 1988, art. 194, parágrafo único, inciso

I). 

Já o princípio da redistribuição está pautado na escolha da prestação

dos serviços, contemplando a maior abrangência de pessoas necessitadas,

ou seja, “trata-se da busca pela igualdade, permitindo o acesso aos serviços

sociais  sem discriminação e sem entraves”  (HORVATH JÚNIOR,  2014,  p.

105).

Neste sentido, a democracia fortalece o Estado de proteção social, que

por vez favorece os direitos sociais. Segundo Bobbio (1992, p. 53), “[...] sem

direitos reconhecidos e protegidos, não há democracia; sem democracia não

existem as condições mínimas para a solução pacífica de conflitos”. Desta
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maneira,  espera-se que o Estado seja o garantidor  e protetor  dos direitos

sociais  com  a  distribuição  igualitária,  sem  privilegiar  uma  categoria  em

detrimento de outra, buscando mecanismos de melhoria social por meio de

instituições oficiais  e  autarquias  que visem um atendimento  humanitário  e

contemporâneo. 

Após a Constituinte de 1988, o princípio da redistribuição tem sido o

norteador da garantia de acesso aos direitos sociais,  apesar dos entraves

burocráticos que dificultaram sua operacionalização nos serviços prestados

pelo Estado, procurou atingir um Estado de bem-estar social (Welfare State)

com amplitude de atendimento igualitário a todos os cidadãos. A participação

na previdência social não ficou mais atrelada à necessidade de registro na

carteira  profissional  de  trabalho  (CTPS),  ou  ao  vínculo  a  determinada

categoria  profissional.  Neste  modelo,  todos  são  amparados,  sendo

profissionais liberais,  autônomos,  estagiários, celetistas e estatutários,  sem

discriminação, com a mesma regra de contribuição e as mesmas alíquotas

sociais a serem pagas. 

Para Marcelo Medeiros, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

(IPEA), o modelo redistributivo não atingiu seu objetivo de  Welfare State no

Brasil, pois o modelo econômico permaneceu concentrador. 

[...] Ao se comparar a literatura sobre o assunto, destaca-se que o
caráter redistributivo das políticas sociais foi comprometido por um
modelo econômico concentrador,  pela ausência de coalizões entre
trabalhadores industriais e não industriais e por uma burocracia com
baixos níveis de autonomia em relação ao governo. Assim, conclui-
se que não há evidências de que o  Welfare State brasileiro tenha
sofrido, na década de 1990, uma ruptura de trajetória em direção a
modelos mais igualitaristas. (MEDEIROS, 2001, p. 1). 

Segundo Medeiros (2001), a baixa autonomia do governo, que deveria

ser o mediador entre a sociedade e o capital, foi a causa de a redistribuição

não  ter  atingido  a  igualdade  entre  os  cidadãos  no  Brasil.  Segundo  o

pesquisador, se houvesse maior interferência do Estado em regular o capital

através  do  que  se  conveniou  chamar  de  “compromisso  Keynesiano”

poderíamos estar diante de uma maior distributividade dos serviços sociais,

conforme apontou Esping-Andersen (1990): 
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[...]  Há indicações  de que o  controle  político  não ocorre somente
sobre os trabalhadores, mas também sobre os capitalistas. O Estado
regula simultaneamente o poder de capitalistas e trabalhadores ao
administrar o que se convencionou chamar “compromisso de classe”,
“compromisso  keynesiano”  ou  “compromisso  fordista”.  Esses
“compromissos”  referem-se,  respectivamente,  à  legitimação  da
propriedade privada dos meios de produção em troca de instituições
políticas  que  permitem  aos  representantes  dos  trabalhadores  a
administração de parte da economia. (ESPING-ANDERSEN, 1990, p.
5).  

Além  disso,  Gøsta  Esping-Andersen  apresentou  motivos  que

dificultaram a implantação do  Welfare State em países não escandinavos,

acreditando  que  a  força  política  dos partidos  dos trabalhadores não foi  o

suficiente,  faltando  coalizão  política  com  outros  setores  da  sociedade

(pequenos  proprietários  agrícolas  e,  fundamentalmente,  a  classe  média

urbana). 

Envolve, em primeiro lugar, o modelo de formação política da classe
trabalhadora  e,  em  segundo,  a  edificação  de  coalizões  políticas
durante a transição de uma economia rural para uma sociedade de
classe  média.  A  questão  da  edificação  das  coalizões  políticas  é
decisiva.  Em  terceiro  lugar,  as  reformas  anteriores  contribuíram
decisivamente  para  a  instituição  das  preferências  de  classe  e  do
comportamento político. Nos regimes corporativistas, a previdência
social  que  promovia  distinções  hierárquicas  de  status cimentou  a
lealdade da classe média a um tipo peculiar de estado de  Welfare
State.  Nos  regimes  liberais,  as  classes  médias  cassaram-se
institucionalmente com o mercado. E, na Escandinávia, os êxitos da
socialdemocracia  durante  as  décadas  anteriores  ligaram-se
estreitamente à instituição de um Welfare State de classe média que
beneficia tanto sua clientela tradicional na classe trabalhadora quanto
a  nova  camada  dos  white-collar (colarinho  branco).  (ESPING-
ANDERSEN, 1991, p. 1).

O Brasil  passou por  momentos políticos  que aproximaram a classe

trabalhadora menos favorecida do acesso a serviços sociais de forma ampla,

como no período de Getúlio Vargas, com a homologação da consolidação das

leis trabalhista (CLT) que trouxeram a implementação de direitos sociais para

o trabalhador, garantindo maior acessibilidade à previdência social, com os

IAPs  e  a  estruturação  dos  Ministérios  da  Saúde  e  da  Educação.  A

nacionalização dos serviços básicos à vida foi tomada pelo Estado, ainda que

não a todos. Neste sentido, Draibe (2000) pontuou que: 
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[...]  A  produção  legislativa  a  que  se  refere  o  período  1930/43  é
fundamentalmente  a  que  diz  respeito  à  criação  dos  institutos  de
aposentadorias  e  pensões,  de  um  lado,  e  de  outro,  a  relativa  à
legislação trabalhista, consolidada em 1943. Se essa é, de fato, a
inovação mais importante, o período é também fértil em alterações
nas áreas de política de saúde e de educação, onde se manifestam
elevados  graus  de  “nacionalização”  das  políticas  sob  a  forma  de
centralização no Executivo Federal, de recursos e de instrumentos
institucionais  e  administrativos  e  resguardos  de  algumas
competências típicas da organização federativa do país. (DRAIBE,
2000, p. 8).

Segundo Fagnani (1997), o desmonte das políticas sociais nos anos

1990,  com a falácia  da  desburocratização administrativa,  foi  um “vigoroso

processo  de  desaparelhamento  e  fragmentação  burocrática”  (FAGNANI,

1997, p. 225). Isso fez com que o estado de bem-estar social fosse arrefecido

com a precarização do acesso aos serviços ofertados pelo Estado, como, por

exemplo,  a  previdência,  a  saúde,  a  educação,  a  habitação  e  os  direitos

trabalhistas, oferecendo, em contrapartida, alternativas de serviços do setor

privado,  com:  previdência  privada;  planos  de  saúde  privada;  educação

fundamental, média e superior privadas; financiamento habitacional com altas

taxas de juros; e, reformas na CLT, que autorizaram o trabalho como pessoa

jurídica (pejotização) e com o uso de aplicativos que não garantem vínculo

empregatício, e tampouco direitos sociais. 

O  governo  federal  subitamente  “lavou  as  mãos  quanto  a  sua

responsabilidade  em  uma  série  de  programas  que  vinha  gerindo

centralizadamente há mais de três décadas” (FAGNANI,1997, p. 223). 

Assim,  o  Estado  de  proteção  social  foi  uma conquista  de  esforços

conjuntos  entre  a  sociedade,  com  os  movimentos  sociais,  sindicatos  e

partidos  políticos,  e  a  igreja  católica,  que  participou  da  luta  pelo  fim  da

ditadura (Brasil:  Nunca Mais,  1985)4,  deixando um legado de cidadania na

nova constituinte e contribuindo com o acesso aos serviços de subsistência à

vida aos cidadãos.

Em  suma,  o  Estado  como  proteção  social  foi  uma  construção  de

décadas  pela  sociedade  civil,  no  entanto,  nos  últimos  anos,  vem  se

4  O Projeto Brasil: Nunca Mais, desenvolvido por Dom Paulo Evaristo Arns, Rabino Henry Sobel,
Pastor  presbiteriano Jaime Wright  e equipe,  foi  realizado clandestinamente entre  1979 e 1985,
durante o período final da ditadura militar no Brasil, e gerou uma importante documentação sobre a
história do Brasil. 
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transformando em um Estado que oprime os direitos sociais  conquistados

seguindo um projeto de país que busca valorizar o capital em detrimento do

cidadão. 

O  próximo  capítulo  apresenta  as  reformas  constitucionais  da

previdência social após a promulgação da Constituição de 1988, nos anos de

1994, 2003, 2015, 2016 e 2019. 
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CAPÍTULO 2 – AS REFORMAS NA PREVIDÊNCIA SOCIAL APÓS 1988

Segundo  a  Constituição  Federal  do  Brasil  de  1988,  a  Seguridade

Social e a integração entre a Saúde, Previdência Social e Assistência Social

como perfaz o  artigo 194: “Art.  194: a seguridade social  compreende um

conjunto  integrado  de  ações  de  iniciativa  dos  Poderes  Públicos  e  da

sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência

e  à  assistência  social”  (BRASIL,  1988,  art.  194),  assegurando,  aos  seus

contribuintes, garantias mínimas de proteção social, tais como: 

I. Cobertura  dos  eventos  de  incapacidade  temporária  ou
permanente para o trabalho e idade avançada; 

II. Proteção à maternidade, especialmente à gestante; 
III. Proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;
IV. Salário-família  e  auxílio-reclusão  para  os  dependentes  dos

segurados de baixa renda; 
V. Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou

companheiro e dependentes. (BRASIL, 1988, art. 201). 

Para  isso,  a  previdência  social  pública  no  Brasil  está  dividida  nos

seguintes  regimes  previdenciários:  Regime  Geral  de  Previdência  Social

(RGPS),  Regimes  Próprios  de  Previdência  Social  (RPPS)  e  Regime  de

Previdência Complementar (RPC). 

O  RGPS  engloba  os  trabalhadores  urbanos  e  rurais,  avulsos,

empregados domésticos,  contribuintes individuais (autônomos,  profissionais

liberais  e  empreendedores),  segurados  especiais  (pequeno  produtor  rural,

artesão e pescador) e os segurados facultativos (estagiários,  do lar).  Este

regime é gerenciado pela autarquia federal do Instituto Nacional do Seguro

Social (INSS) e os benefícios são distribuídos por meio da aposentadoria por

idade ou por tempo de contribuição (a reforma de 2019 atrelou o tempo de

contribuição à idade); aposentadoria especial, por invalidez ou compulsória;

licença maternidade, tratamento de saúde e por acidente de trabalho; auxílio

maternidade e reclusão; assistência à saúde e ao salário família. 

Neste regime, há duas categorias de beneficiários: os segurados e os

dependentes.  Entre  os  segurados  há  cinco  subdivisões:  (1)  trabalhadores

contratados com vínculo  empregatício  regido  pelas  consolidações das leis

trabalhistas  (CLT);  (2)  empregados domésticos;  (3)  trabalhador  avulso;  (4)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art201
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art201
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contribuinte  individual;  e,  (5)  segurado  especial.  Os  dependentes  não

possuem vínculo direto com o RGPS, ou seja, a relação se dá através do

segurado, como, por exemplo, um cônjuge, companheiro ou filho menor de

idade (BRASIL, 1991). 

O RPPS abrange os servidores públicos civis e militares de todos os

entes  federativos,  União,  Estados,  Distrito  Federal  e  municípios,  possui

caráter  contributivo,  podendo  admitir  constituição de  fundos  integrados de

bens,  diretos  e  ativos  (para  eventuais  riscos  sociais  e  benefícios

programados), e é administrado por institutos próprios de seus respectivos

entes estatais.

Os servidores públicos gozam de algumas vantagens no RPPS que se

iniciam  com  o  fato  de  enfrentarem  menos  burocracia,  tanto  na  inscrição

quanto na concessão dos benefícios, já que são administrados por institutos

próprios  que  se  organizam  para  a  publicação  dos  atos  administrativos  e

possibilitam a identificação dos benefícios a serem pagos aos beneficiários.

Outras vantagens dizem respeito à ausência de carência no RPPS, ou

seja,  o servidor,  desde que empossado no cargo,  já  goza dos benefícios,

independentemente  de  contribuição,  ressalvada  à  observância  do

cumprimento dos prazos mínimos previstos nas aposentadorias por idade e

por  tempo  de  serviço,  pelas  regras  permanentes  previstas  na  Emenda

Constitucional n. 103/2019. Em contrapartida, no RGPS há a necessidade de

se  preencher  o  requisito  de  doze  contribuições  para  adquirir  o  direito  ao

benefício do auxílio-doença, por exemplo. 

Ainda no RPPS, há o benefício do abono permanência para o servidor

que  preencher  os  requisitos  para  a  aposentadoria  voluntária,  porém

permanecer  laborando  até  completar  a  idade  para  a  aposentadoria

compulsória.  Neste  caso,  este  receberá,  no  máximo,  o  valor  de  sua

contribuição previdenciária. Este abono tem o caráter de premiar o servidor

que  mesmo  com  os  requisitos  para  se  aposentar  voluntariamente  ainda

permanece na ativa no serviço público (BRASIL, 1988, art. 40, §19).

Já o Regime de Previdência Complementar (RPC), caracteriza-se por

um  regime  de  previdência  privada  de  caráter  complementar,  facultativo,

podendo receber  adesão de contribuintes  de ambos os regimes,  RGPS e

RPPS. É gerenciado por entidades complementares de previdência, e suas
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atividades  podem  ser  abertas  (EAPC)  ou  fechadas  (EFPC).  O  principal

objetivo de quem adere a um RPC é o de complementar sua renda (BRASIL,

2001). 

Observa-se que os regimes supracitados apresentam diferenças entre

si, mas foi o modelo implementado pelo RGPS, um regime aberto, que tentou

abarcar  todas as categorias profissionais que estavam de fora do sistema

previdenciário  abarcadas  pelos  Institutos  de  Aposentadorias  e  Pensões

(IAPS),  que  o  cenário  brasileiro  mudou,  deixando  de  necessitarem  de

atendimentos filantrópicos e do modelo de caridade.  

Com  a  Constituição  de  1988,  o  Estado  unificou  o  sistema  de

atendimento  às  classes  trabalhadoras  por  meio  da  previdência  social,

adquirindo  maior  transparência  na  administração  dos  recursos  e  sua

normatização legal  com a criação dos regimes previdenciários  públicos,  o

RGPS e o RPPS.

Neste sentido, os avanços na previdência social após a CF/1988 foram

claros:  maior  cobertura  de  benefícios  a  salários  não  inferiores  ao  mínimo

vigente; ampliação do período de licença maternidade para 120 dias; adoção

do regime jurídico  único  para  servidores  públicos  da administração direta;

criação de autarquias e fundações públicas em âmbito  federal,  estadual  e

municipal;  e,  equiparação  dos  direitos  rurais  com  os  direitos  urbanos

(AMARO; MENEGUIN, s. a.). 

Entretanto,  ao mesmo tempo, segundo Araújo (2009),  a  previdência

social é fortemente atacada por políticas neoliberais que buscam reformar as

chamadas  políticas  sociais  fomentadas  pelo  Estado  com  o  intuito  de

promover precariedade nos serviços a fim de aumentar a desigualdade social

com o objetivo de fornecer serviços privados por meio de empresas de seguro

que negociam capitalizações, seguros de vida, de acidentes, aposentadoria

privada, dentre outros.

Segundo Araújo (2009):

O  ajuste  estrutural,  compreendendo,  além  de  um  conjunto  de
reformas, um ajuste fiscal permanente, se torna, então, a palavra de
ordem dos sucessivos governos latino-americanos. Ressalte-se que
a  reforma  dos  sistemas  de  previdência  integra  o  núcleo  duro  do
ajuste:  precisamente  porque é  constitutiva  do ideário  neoliberal,  a
reforma  da  previdência  é  uma  imposição  das  agências  ditas
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multilaterais no quadro das políticas de ajuste. (ARAÚJO, 2009, p.
145). 

O  principal  argumento  sustentado  pelos  reformistas  se  baseia  na

afirmação de que há um déficit na previdência, que a previdência “quebrou” e

não haverá crédito suficiente para pagar as aposentadorias e pensões das

gerações futuras. Assim, o Estado tenta fundamentar esta tese com números

extraídos do Ministério da Economia e Planejamento, sem que seja contradito

por órgãos de classe, entidades ou até mesmo pelo próprio Parlamento. 

Com o  objetivo  de  verificar  estes  dados  do  governo,  o  Congresso

Nacional instaurou a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da previdência

(COMISSÃO...,  2017),  presidida pelo senador  Paulo Paim, e relatada pelo

senador Hélio José, e constatou que a previdência não está deficitária como o

governo afirma (ALEGRETTI, 2017). 

Outro  argumento  pró-reforma  diz  respeito  ao  reajuste  dos  regimes

previdenciários (RGPS e RPPS) a fim de acabar com certos “privilégios” de

algumas classes trabalhadoras. Entretanto, tais reformas vêm demostrando

um  maior  impacto  nas  categorias  menos  favorecidas  economicamente,

promovendo ainda mais a desigualdade de renda.

Por fim, outra justificativa muito utilizada gira em torno dos dados de

que a população brasileira está envelhecendo, atrelando a isso as taxas de

natalidade e o aumento da expectativa de vida. Trata-se de um argumento

demográfico, com a afirmação de que a pirâmide social deve ser invertida,

haja visto que houve aumento dos segurados inativos que dependem das

contribuições dos segurados ativos. 

Contudo, vale lembrar que o sistema previdenciário não se sustenta

apenas  com  as  contribuições  dos  trabalhadores  ativos,  mas  também  do

recolhimento de impostos,  que incidem sobre  as folhas de pagamento do

faturamento, do lucro líquido das empresas e dos concursos de prognósticos,

bem como dos recursos dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito

Federal  e  dos  municípios  destinados  exclusivamente  para  esta  finalidade

(BRASIL, 1991). 

Para compreender melhor as mudanças na política previdenciária após

1988,  este capítulo apresenta as reformas mais recentes que ocorreram na
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previdência social do Brasil, implementadas por diferentes governos, por meio

de Emendas Constitucionais em 1998, 2003, 2015, 2016 e 2019. A análise

destas reformas apresenta os instrumentos regulatórios utilizados em cada

período, sendo, respectivamente:

 EC  20/98,  que  tratou  sobre  o  fator  previdenciário  no  Governo  do

Presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC); 

 EC 41/2003, que tratou do Setor Público no Governo do Presidente

Luiz Inácio Lula da Silva (LULA); 

 Lei n. 13.183/2015, que tratou do sistema de pontos 85/95 e pensão

por morte no Governo da Presidenta Dilma Rousseff; 

 Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/2016, que foi frustrada

no Governo Michel Temer; e, 

 EC 103/2019, do então presidente Jair Bolsonaro, com a tentativa de

capitalizar  a  previdência  social  com  um  projeto  do  Ministério  da

Economia, proposto pelo ministro Paulo Guedes. 

2.1 Emenda Constitucional 20/1998, Governo de FHC – fator previdenciário 

O presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC),  eleito  em 1995, e

reeleito  para  um  segundo  mandato  em  1999,  encaminhou  ao  Congresso

Nacional a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) n. 33/95, que alterava

alguns pontos dos regimes de previdência social tanto dos trabalhadores do

setor privado (RGPS) como dos servidores públicos (RPPS). Entretanto, as

discussões em torno da proposta se acirraram e a aprovação ocorreu apenas

em 15 de dezembro de 1998, resultando no texto da Emenda Constitucional

(EC) 20/98. 

Com  o  objetivo  de  modificar  o  sistema  de  previdência  social  e

estabelecer  normas  de  transição,  o  governo  não  saiu  vitorioso  como

esperava,  sofrendo  uma  derrota  por  um  voto  (do  então  ex-ministro  do

planejamento e então deputado federal, Antônio Kandir (PSDB), que afirmou

ter  errado  ao  votar  um  dos  principais  pontos  da  emenda  governista)

(MADUEÑO; DAMÉ, 1998). As modificações propostas atrelariam uma idade
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mínima à concessão de aposentadorias por tempo de contribuição, o que só

para os servidores públicos incluídos no sistema do RPPS (BRASIL, 1988,

art. 40, §1°, inciso III, alínea (b)), alterados recentemente pela EC 103/2019.

Entretanto,  diferentemente  ocorreu  ao  regime RGPS,  devido  à  derrota  do

texto da EC 20/98 no Congresso Nacional, no qual a idade mínima para a

aposentadoria  por  tempo  de  contribuição  não  emplacou,  e  o  governo

continuou  estudando  outra  maneira  de  retardar  a  concessão  das

aposentarias. 

Assim, no ano seguinte, o governo enviou um novo texto ao Congresso

incluindo  o  chamado  fator  previdenciário,  para  desmotivar  aposentadorias

precoces,  aprovado  na  Lei  n.  9876/99.  Dentre  outras  mudanças,  foram

incluídas também: a limitação de concessão de aposentadorias especiais, a

criação de um teto para o pagamento de benefícios e o uso de uma nova

fórmula  de  cálculo  para  a  concessão  de  aposentadorias  por  tempo  de

contribuição,  que  passou  a  ser  a  média  dos  80%  maiores  salários  de

contribuição  multiplicada  pelo  “fator  previdenciário”  (sendo  que  antes  da

reforma o  cálculo  era  feito  com base  nos  últimos  cinco  anos  de  serviço)

(BRASIL, 1999). 

Neste  sentido,  a  reforma  da  previdência  por  meio  da  EC  20/98

procurou  estruturar  o  acesso  à  aposentadoria  com  regras  mais  rígidas,

implementando  o  fim  da  comprovação  do  tempo  de  serviço,  instituindo  a

obrigatoriedade  da  comprovação  do  tempo  de  contribuição  e  o  fim  da

aposentadoria  proporcional  para  os  dois  regimes  (RPPS  e  RGPS).  Além

disso, estabeleceu uma idade mínima de 65 (sessenta e cinco) anos homens

e 60 (sessenta) mulheres, para os servidores públicos e a aplicação do fator

previdenciário para o regime geral. 

Ademais, a EC 20/98 estipulou também regras para a aposentadoria

voluntária  de  servidores  públicos,  desde  que  cumprissem  um  período  de

carência no serviço público, (dez (10) anos de efetivo exercício no serviço

publico e cinco (5) anos no cargo efetivo; regra extinta com a EC 103/2019), e

criou  o  regime  de  previdência  complementar,  facultando  sua  adesão  aos

servidores  públicos,  e  aos  entes  públicos,  “a  fixação  do  mesmo  teto

estabelecido  no  regime  geral  para  as  aposentadorias  e  pensões  dos

trabalhadores  que  tivessem  cumprido  os  requisitos  para  a  aposentadoria,
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sendo  garantido  o  direito  adquirido  com regras  próprias  para  a  transição”

(TEIXEIRA, 2006, p.167). 

A Proposta de Emenda Constitucional n. 33, de 1995, originalmente,

alterava a aposentadoria por tempo de serviço para tempo de contribuição,

que era de 30 anos para mulheres, e 35 anos para os homens, acrescida de

uma idade mínima de 55 anos para mulheres, e 60 anos para homens. 

Posteriormente,  o  governo  tentou  vincular  a  idade  mínima  para  a

concessão dos benefícios com a EC 20/98, visando postergar a concessão

das aposentadorias, mas não conseguiu sua aprovação. Então, na tentativa

de dar nova interpretação ao artigo, por meio de um decreto regulamentador

da EC 20/98, alterando o sentido do art. 201, §7º, da Constituição Federal de

1988, recebeu fortes críticas dos parlamentares e rapidamente recuou. 

Na sequência, sugeriu que o regime geral previdenciário (RGPS) fosse

organizado com base em critérios que preservassem seu equilíbrio financeiro

e  atuarial  apresentando  um  projeto  de  lei  que  incluía  uma  mudança  na

maneira de calcular o benefício. Esta lei,  n. 9.876, de 26 de novembro de

1999, acabou por instituir o fator previdenciário, cujo objetivo era protelar a

concessão das aposentadorias precoces e propiciar economia aos cofres da

Previdência Social ao tornar obrigatória a inclusão do requisito de tempo de

contribuição no cálculo do benefício. 

Não bastasse  o  fator  matemático  como redutor  do  benefício,  a  EC

20/98  passou  a  calcular  a  aposentadoria  com  base  na  média  dos  80%

maiores salários de contribuição (média longa), excluindo o cálculo anterior

que se baseava apenas nos últimos 36 salários (média curta). 

Esta  redução  dos  benefícios  foi  constatada  por  Baars  (2015)  ao

analisar  a  aplicação  do  fator  previdenciário  nos  benefícios  concedidos  a

homens, considerando que a idade média de aposentadoria por tempo de

contribuição do homem foi de 55,5 anos, seguindo o requisito mínimo de 35

anos de tempo de contribuição, como sendo 0,700, ou seja, uma redução de

30% no valor do benefício. Já para as mulheres que se aposentaram na idade

média de 52,3 anos, com o tempo de contribuição de 30 anos, o fator foi de

0,629,  promovendo  uma  redução  de  37% no  valor  de  sua  aposentadoria

(BAARS, 2015). A Figura 1 ilustra a variação das idades médias de quem se

aposentou entre 1998 e 2014. 
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Figura 1 – Idades médias: aposentadoria por tempo de contribuição

Fonte: Baars (2015, p. 12).

Além disso, ao analisar as concessões no período de 1998 a 2014,

Afonso (2003)  verificou que o  efeito  redutor  do  fator  previdenciário  pouco

influenciou na decisão da grande maioria dos segurados, uma vez que grande

parte optou por se aposentar tão logo se encaixava nos requisitos mínimos,

mas,  ainda  assim,  muitos  resistiram  à  aposentadoria  pela  idade  mínima

devido à redução no valor do benefício causada pelo fator previdenciário e

pelas incertezas com relação a receberem um valor maior a cada ano a mais

trabalhado (AFONSO, 2003).  

Assim, segundo Afonso (2003): 

A criação  do  fator  previdenciário  teve  como  objetivo  reduzir  as
aposentadorias precoces e fortalecer o vínculo entre as contribuições
e benefícios do RGPS. Na prática, o fator previdenciário representou
uma espécie de pedágio,  que reduz o benefício do segurado que
antecipa seu pedido de aposentadoria. Com a introdução do fator, a
partir  de  determinados  parâmetros  básicos,  o  cálculo  da
aposentadoria  de  cada  segurado  passou  a  ser  determinado  de
acordo as equações. (AFONSO, 2003, p. 29). 
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O cálculo do fator previdenciário é baseado no tempo de contribuição,

na idade e na expectativa de sobrevida do segurado na data do requerimento

do  benefício.  Essas  variáveis  são  controladas  pelo  segurado,  exceto  a

expectativa  de  sobrevida  que  é  determinada  pelo  Instituto  Brasileiro  de

Geografia e Estatística (IBGE), cujos cálculos têm apontado uma tendência

clara de crescimento em longo prazo, causando um efeito negativo sobre o

valor das aposentadorias.  

O fator previdenciário também diferencia a aposentadoria do professor,

que apesar de não ser uma aposentadoria especial, leva em consideração um

tempo reduzido de contribuição amparado pela Constituição Federal. Neste

caso, o uso do fator previdenciário causa grande prejuízo já que o cálculo

deste leva em consideração a idade mínima. Por  isso,  estes  profissionais

acabam  se  aposentando  mais  jovens  quando  comparado  aos  demais

trabalhadores, e, quando desejam receber um benefício maior, os docentes

continuam a trabalhar para se enquadrarem na regra geral (RGPS). 

Vale ressaltar que as aposentadorias especiais e por invalidez não são

atingidas pelo fator previdenciário, bem como a aposentadoria da pessoa com

deficiência que foi regulamentada pela lei complementar n. 142, de 8 de maio

de 2013 (BRASIL, 2013).

Quanto  à  aposentadoria  por  idade  foi  assegurado  o  direito  de  o

segurado optar pela não incidência do fator previdenciário com o objetivo de

não  ter  o  seu  benefício  reduzido.  Entretanto,  dificilmente  o  beneficiário

consegue fazer uso desta regra, pois na maioria dos casos, o segurado já

completou a idade limite para se aposentar, mas não alcançou o tempo de

contribuição,  o  que  influencia  diretamente  no  valor  do  benefício  a  ser

recebido,  conforme os ditames da lei  n.  9.876/99:  “art.  7º:  é  garantido ao

segurado com direito a aposentadoria por idade a opção pela não aplicação

do fator previdenciário a que se refere o art. 29 da Lei n. 8.213, de 1991, com

a redação dada por esta lei” (BRASIL, 1999, art. 7). 

O  fator  previdenciário  foi  muito  questionado  acerca  de  sua

constitucionalidade,  principalmente,  no  que  diz  respeito  à

inconstitucionalidade formal da lei que o instituiu. Em vista disso, a Suprema

Corte julgou e confirmou sua constitucionalidade, pacificando o assunto em

uma decisão na Ação Direta de Inconstitucionalidade (SUPREMO..., 2000). 
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Após  a  derrota  da  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade,  foram

ajuizadas  ações  de  desaposentação  e  reaposentação  nos  recursos  Res.

827.833, 381.367 e 661.256 (SUPREMO..., 2016).  A Suprema Corte decidiu

que “no âmbito do regime geral de previdência social, somente lei pode criar

benefícios e vantagens previdenciários, não havendo, por ora, previsão legal

do direito a desaposentação ou reaposentação” (VALENTE, 2020, p. 1).  

Há  críticas  também  em  relação  à  imprevisibilidade  da  tábua  de

mortalidade  divulgada  anualmente  pelo  IBGE,  levando  aos  segurados

incertezas com relação a que idade precisam ter para se aposentar sem a

incidência do fator previdenciário de forma prejudicial. A título de exemplo, em

1999,  para  que  o  fator  previdenciário  se  mantivesse  neutro  e  não

prejudicasse o benefício a ser recebido, o contribuinte precisava ter 35 anos

de contribuição e idade mínima de 59 anos. Já em 2015, usando a tábua de

mortalidade do IBGE (cuja última atualização fora realizada em 2013),  era

necessário ter 35 anos de contribuição e alcançar a idade mínima de 64 anos

para não ser atingido pelos efeitos negativos do fator previdenciário. 

Desde sua criação, vários projetos tentaram barrar a aplicação do fator

previdenciário na base de cálculo da aposentadoria dos contribuintes. Um dos

projetos que mais se destacaram foi o Projeto de Lei (PL) n. 3.299/2008, com

apensos, originário do Projeto de Lei do Senado Federal (PLS) n. 296, de

2003, de autoria do Senador Paulo Paim (BRASIL, 2003). 

O PLS 296/2003 tramitou na comissão de Seguridade Social e Família

e na Comissão de Finanças e Tributação, sofreu alterações em seu texto pelo

relator  da  matéria,  Deputado  Pepe  Vargas,  seguiu  para  a  Comissão  de

Constituição e Justiça e Cidadania e foi aprovado. Alterando o artigo 29 da

Lei 8213, de 24 de julho de 19915, e revogando os artigos 3º, 5º, 6º e 7º da

Lei  9876,  de 26 de novembro de 1999,  modificou a forma de cálculo dos

benefícios da Previdência Social. 

5 Art. 29. O salário-de-benefício consiste:
I - para os benefícios de que tratam as alíneas b e c do inciso I do art. 18, na média aritmética
simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período
contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário; 
II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18, na média aritmética
simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período
contributivo. (BRASIL, 1991). 
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A alteração inovou o modelo de cálculo através do fator previdenciário

que trazia  incertezas quanto  à  tábua de sobrevida,  simplificando-o  com a

regra de pontos 85/95, que buscou simplificar em uma regra clara e objetiva a

concessão dos benefícios, qual seja: o somatório da idade com o tempo de

contribuição. 

Outros projetos  de lei  paralelos para extinguir  o  fator  previdenciário

tramitaram no Congresso Nacional, mas foi a regra de pontos 85/95 que mais

deu  certo,  aprovada  no  governo  seguinte,  da  então  Presidenta  Dilma

Rousseff, em 2014 (que será analisada no item 2.4). 

Em 4 de maio de 2010, foi aprovada a extinção do fator previdenciário

na Câmara dos Deputados, mediante a inserção da Emenda n. 26 ao Projeto

de Lei de Conversão à Medida Provisória n. 475, de 2009, que tratava do

reajuste anual dos aposentados e pensionistas que recebiam acima de um

salário-mínimo. Logo em seguida, o PL foi aprovado pelo Senado Federal e

transformado na Lei n. 12.254, de 15 de junho de 2010. 

No entanto, o presidente da época, Luiz Inácio Lula da Silva, vetou o

art. 5º que tratava da extinção do fator previdenciário da recente lei, com o

seguinte argumento: “o dispositivo, da forma como aprovado, não atende ao

disposto  no  art.  195,  §5º,  da  Constituição,  que  exige  a  indicação  da

correspondente fonte de custeio total para o aumento de despesa gerado pela

extinção do fator previdenciário” (BRASIL, 2010). 

Vale ressaltar que existe uma discussão jurídica referente ao princípio

da  irretroatividade  (tempus  regit  actum),  que  tem  sido  a  jurisprudência

majoritária  nas  questões  de  concessão  dos  benefícios  previdenciários,  na

qual  a Turma Nacional  de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

(TNU)  tem  afirmado  que  leis  novas  não  podem  retroagir  para  alterar

benefícios já concedidos quando se trata de um ato jurídico perfeito (BRASIL,

2021). 

Entretanto,  há  juristas  que  entendem  que  o  ato  do  pagamento  da

aposentadoria  se renova a  cada mês e,  portanto,  não fere o princípio  da

irretroatividade, ou seja, uma lei que revise o valor do benefício com base em

uma nova regra mais benéfica pode ser usada para os próximos pagamentos

e não somente aos novos beneficiários do sistema (BRASIL, 2021). 
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Ainda sobre o tema, os juristas apontam que seria injusto não conceder

aos já aposentados os benefícios de uma nova lei, ou até mesmo, o fim do

fator  previdenciário  evitando  elevados  números  de  ações  na  justiça  caso

viesse ocorrer tamanha mudanças. Contudo, estes direcionamentos não vêm

sendo cumpridos pela  TNU nem tampouco pelos ministros  do STF,  como

aconteceu com a decisão da desaposentação já mencionada (BRASIL, 2021).

Em suma, a reforma da previdência aprovada no governo FHC reduziu

o valor  dos benefícios do regime geral  (com o fator  previdência  e  com o

aumento  do  período  considerado  para  a  média  das  contribuições

efetivamente realizadas) e retardou a aposentadoria no setor público, com a

introdução da idade mínima no regime próprio, a qual não foi aprovada para o

setor  privado,  por  apenas  um  voto.  Além  disso,  conseguiu  introduzir

mudanças significativas ao servidor publico, como a alteração do tempo de

serviço para tempo de contribuição e a idade mínima para aposentadoria.

A  seguir,  quadro  comparativo  das  alterações  com  a  emenda

constitucional 20/1998.

CONSTITUIÇÃO DE
1988

EMENDA
CONSTITUCIONAL

Nº 20

Aposentadoria
por tempo de
contribuição

I – Aos 35 anos de 
serviço, se homem, e 
aos 30 anos de 
Serviços e mulher, com 
proventos
integrais.
II – Aos 30 anos de 
serviço, se homem, e 
aos 25 anos de 
serviço, se mulher, com 
proventos proporcionais 
ao tempo de serviço
III – Aos 30 anos de 
efetivo exercício em 
funções de magistério
, se professor, e vinte e 
cinco anos, se 
professora, com 
proventos integrais

I – Aos 60 anos de idade
e 35 anos de 
contribuição, se homem,
e aos 
55 anos de idade e 30 
anos de contribuição, se
mulher, desde que 
cumprido tempo mínimo 
de 10 anos de efetivo 
exercício no serviço 
público e 5 anos no 
cargo efetivo em 
que se dará a 
aposentadoria, com 
proventos integrais.
II – Aos 55 anos de 
idade e 30 anos
de contribuição, se 
professor, e aos 
50 anos de idade e 25 
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anos de contribuição, se
professora, desde 
Que cumprido tempo 
mínimo de 10 anos de 
efetivo exercício no 
serviço 
público e 5 anos no 
cargo efetivo em 
que se dará a 
aposentadoria, com 
proventos integrais.

Aposentadoria
por invalidez

Com proventos integrais
quando decorrentes de 
acidente em serviço, 
moléstia profissional ou 
doença grave, 
contagiosa ou incurável, 
especificadas em lei, e 
proporcionais nos 
demais casos.

Com proventos 
proporcionais ao
tempo de contribuição, 
exceto nos
casos de acidente em 
serviço, moléstia 
profissional ou doença 
grave, contagiosa ou 
incurável, 
especificada
em lei.

Aposentadoria por idade Aos 65 anos de idade, 
se homem, e aos 60 
anos, se mulher, com 
proventos proporcionais 
ao tempo de serviço.

Aos 65 anos de idade, 
se homem, e aos 60 
anos de idade, se 
mulher, desde que 
cumprido tempo mínimo 
de 10 anos de efetivo 
exercício no serviço 
público e 5 anos no 
cargo efetivo em que se 
dará a aposentadoria, 
com proventos 
proporcionais

Aposentadoria
compulsória

Aos 70 anos de idade Aos 70 anos de idade

Aposentadoria
especial

Lei complementar 
poderá estabelecer 
exceções em relação às
aposentadorias por 
tempo de
serviço integral e 
proporcional, no
caso de exercício de 
atividades

Veda a adoção de 
requisitos e critérios 
diferenciados para 
concessão de 
aposentadoria, 
ressalvados os casos de
atividades exercidas 
exclusivamente sob 
condições especiais que



46

consideradas penosas, 
insalubres
ou perigosas.

prejudiquem a saúde ou 
a integridade física, 
definidos
em lei complementar.
.

Pensão por morte Correspondente à 
totalidade dos proventos
do servidor falecido, até 
o limite estabelecido em 
lei.

Correspondente ao valor
dos proventos do 
servidor falecido ou ao 
valor dos proventos a 
que teria direito o 
servidor em atividade na
data de seu falecimento.

Contribuição. Aposentadorias e 
pensões dos servidores 
públicos federais serão
custeadas com recursos
provenientes da União e
das contribuições dos 
servidores, na forma da 
lei.
.

os servidores titulares 
de cargo efetivo da 
União, dos Estados, do 
DF e dos Municípios é 
assegurado regime de 
previdência de caráter 
contributivo, observados
critérios que preservem 
o equilíbrio financeiro e 
atuarial.

Previdência 
Complementar

A União, os Estados, o 
DF e os
Municípios, desde que 
instituam regime de 
previdência 
complementar para os 
seus respectivos 
servidores titulares de
cargo efetivo, poderão 
fixar, para o valor das 
aposentadorias e 
pensões a
serem concedidas pelo 
regime de que trata este
artigo, o limite máximo
estabelecido para os 
benefícios do
RGPS. O regime de 
previdência 
complementar só poderá
ser aplicado ao servidor 
que tiver ingressado no 
serviço público até a 
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data da publicação da 
EC nº 20, de 1998, 
mediante sua previa e 
expressa.

Fonte: Consultoria Legislativas por Cláudia Augusta Ferreira Deud. Consultora 
Legislativa da Área XXI Previdência e Direito Previdenciário.

2.2 Emenda Constitucional 41/2003, Governo Lula – setor público

A Proposta de Emenda a Constitucional n. 41/2003 (PEC), do governo

do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tramitou no Congresso Nacional por

oito meses, sendo posteriormente aprovada por ambas as casas legislativas e

convertida  na  EC  n.  41,  em  19  de  dezembro  de  2003.  Esta  EC  deu

continuidade à EC 20/98, iniciada por FHC e que havia sofrido derrotas nas

regras direcionadas ao regime RPPS.

O  objetivo  principal  da  EC  41/03  era  pôr  fim  à  integralidade  e  à

paridade dos vencimentos dos servidores, ou seja, após a reforma os novos

aposentados do serviço público não manteriam o valor integral do salário na

ativa, sendo limitado ao teto da previdência do regime geral (RGPS). Esta

alteração trouxe muitas críticas, pois os servidores alegaram que afetaria a

qualidade de vida com a redução brusca dos vencimentos e provocaria certo

desinteresse à carreira pública para o ingresso de novos servidores. 

Além  disso,  o  argumento  utilizado  pelo  governo  para  convencer  a

aprovação da EC 41/03 foi relacionado à existência de um déficit no sistema

previdenciário6. 

A referida reforma buscou alterar pontos específicos para que futuros

servidores públicos fossem aposentáveis. Dentre as regras, destacam-se as

mais pertinentes (BRASIL, 2003):

6  Em 2003, a Senadora Heloísa Helena (PT-AL) se posicionou contrária à reforma afirmando que a
“reforma da previdência reproduz a velha, enfadonha e mentirosa cantilena do rombo da seguridade
[...] que não adiantam as ameaças públicas, porque não cederei naquilo em que efetivamente tenho
convicção”. Ela respondeu a várias notícias sobre afirmações do presidente do PT, José Genoíno,
de que os petistas que votassem contra a cobrança dos inativos e outros itens da reforma da
previdência seriam expulsos do partido. (HELOÍSA..., 2003). 
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 Elimina o direito dos servidores públicos à integralidade; 

 Põe fim à  paridade  entre  os  reajustes  dos  servidores  ativos  e  dos

inativos; 

 Estabelece teto para o valor dos benefícios para os servidores (novos

ingressantes), equivalente ao do RGPS; e, 

 Prevê que o regime de previdência complementar para os servidores

será  operado  por  entidades  fechadas,  de  natureza  pública,  que

oferecerão  planos  de  benefícios  somente  na  modalidade  de

contribuição definida.  

Dentre as novas regras impostas, a da paridade entre servidores ativos

e inativos gerou muitas críticas por parte dos futuros servidores aposentáveis,

pois passou a afetar a alíquota do reajuste anual concedido tanto para ativos

quanto inativos de maneira igualitária. Após a reforma, esta alíquota passou a

ser diferenciada, sendo geralmente maior aos ativos, e menor aos inativos, o

que ocasionou descontentamento na categoria dos servidores que alegavam

ter  contribuído  igualmente  em  sua  vida  laboral  e  serem  merecedores  de

tratamento igualitário.

Outro  questionamento  relaciona-se  com  a  criação  da  previdência

complementar operada por entidades fechadas de natureza pública, que têm

por finalidade completar a renda do servidor após a limitação do benefício ao

teto  da  previdência  do  regime  geral  (RGPS).  O  servidor  passou  a  ser

responsável  por  contribuir  para  uma  entidade  fechada,  contudo  havia

incertezas  em relação  aos  valores  a  serem pagos  ao  servidor  no  ato  da

aposentadoria. 

Outro levantamento feito pela categoria dos servidores públicos refere-

se à administração e gestão dos recursos e à possibilidade de vincular  a

entidade de natureza pública ao setor privado. A Fundação de Previdência

Complementar  dos  Servidores  Públicos  da  União  (FUNPRESP)  foi  criada

após a publicação da EC 41/03 para gerenciar as futuras aposentadorias dos

servidores da União, bem como, os Estados criaram suas entidades próprias,

como a Previdência Complementar  dos Servidores Públicos do Estado de
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São Paulo (PREVCOM), com a finalidade de atender os futuros servidores

aposentáveis (BRASIL, 2012). 

A EC 41/03 não incluiu dispositivos para a transição da paridade e da

integralidade,  e  deixou  de  lado  as  isenções  de  cálculo  da  contribuição

previdenciária de portadores de doenças incapacitantes (EC 47/05, Art.  37,

§4°). Sendo necessária a criação de uma nova emenda constitucional, a n.

47,  de  05  de  julho  de  2005,  que  flexibilizou  as  regras  de  acesso  à

integralidade (BRASIL, 2005). 

Apesar disso, a EC 41/03 incluía duas regras importantes: a primeira

estabelecia que o servidor que tivesse ingressado no serviço público até 16

de  dezembro  de  1998  não   seria  afetado  pela  reforma,  e  a  segunda

orientação  determinava  que  o  servidor  que  tivesse  ingressado  no  serviço

público até 31 de dezembro de 2003 poderia se aposentar com proventos

integrais. 

Posteriormente, a EC 47/05 autorizou os servidores que ingressaram

no serviço público até 31 de dezembro de 2003 a se aposentarem com os

proventos integrais desde que estivessem enquadrados nas regras de tempo

de  exercício  no  serviço  público  e  nas  de  idade  mínima,  conforme  segue

(BRASIL, 2003): 

I. Sessenta  anos  de  idade,  se  homem,  e  cinquenta  e  cinco  anos  de

idade, se mulher;

II. Trinta  e  cinco  anos  de  contribuição,  se  homem,  e  trinta  anos  de

contribuição, se mulher;

III. Vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público; 

IV. Vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos

de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; e,

V. Idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art.

40, §1º, inciso III,  alínea “a”, da Constituição Federal, de um ano de

idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista

no inciso I do caput deste artigo.
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A imprensa circular deu viabilidade à EC 41/03 alegando que com ela

“cada trabalhador financia seu próprio futuro e recebe de acordo com suas

contribuições” (AMARAL; BARELLI, 2003, p. 36). 

Já o mercado financeiro apostou na reforma acreditando que:

Evita o  colapso  fiscal  do  país;  dá  visibilidade  de  longo  prazo  às
contas brasileiras; tira o país da zona de risco de moratória da dívida;
reduz a avaliação  de risco do país;  abre  espaço para  cortes  nas
taxas de juros;  cria  um ambiente  mais  favorável  ao investimento;
permite à economia crescer sem causar impacto na inflação. (OTTA;
MURPHY, 2003, p. 15).

Segundo  a  Associação  Nacional  dos  Auditores  Fiscais  da  Receita

Federal do Brasil (ANFIP), o governo vinha ocultando os reais problemas do

Sistema de Seguridade Social. 

E os maiores problemas para a geração de receitas são as renúncias
fiscais;  as  perdas  de  arrecadação;  a  sonegação  fiscal  pelo
subfaturamento; o estoque da dívida previdenciária, com cerca de R$
125 bilhões da dívida ativa em dezembro de 2001; a debilitação das
relações de trabalho; a queda da massa salarial ou a reduzida base
de contribuintes regulares e a exclusão da proteção pela limitação da
renda  e  pela  imagem  negativa  da  previdência.  A  solução
apresentada está  em aumento  do número de contribuintes;  maior
estabilidade  das  relações  de  trabalho  com  o  crescimento  do
assalariamento e a regularização de contratos de trabalho; retomada
do crescimento do PIB; revisão dos métodos gerenciais; fiscalização
da arrecadação; revisão do regulamento de benefícios; garantia do
caráter  redistributivo  e  garantia  de  direitos  sociais,  sob  pena  de
elevação da desigualdade já existente no Brasil.  (ASSOCIAÇÃO...,
2002, p. 5).

Segundo  a  Associação  Nacional  dos  Fiscais  de  Contribuições

Previdenciárias (2002), as renúncias fiscais em 2021 podiam chegar a R$457

bilhões,  o  que  equivalia  a  5,9%  do  produto  interno  bruto  (PIB).  Com  as

renúncias fiscais, o governo deixa de incluir a receita advinda da isenção de

lucros (R$58,9 bilhões),  da não implantação do imposto sobre as grandes

fortunas (R$58 bilhões), do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) (R$22

bilhões),  do simples nacional (R$29,7 bilhões),  da zona franca de Manaus

(R$23,9  bilhões),  do  programa  de  parcelamento  direto  e  indireto  (R$21,9

bilhões),  da  desoneração  da  cesta  básica  (R$13,9  bilhões),  de  entidades

filantrópicas (R$12,6 bilhões),  da desoneração da folha de salários (R$9,8
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bilhões), da exportação do agronegócio (R$9,2 bilhões) e de medicamentos

(R$7,8 bilhões) (RODRIGUES, 2021). 

Segundo os  auditores,  a  flexibilização da renúncia  fiscal  é  tolerável

apenas para a zona franca de Manaus, a cesta básica e os medicamentos

(RODRIGUES, 2021). A Figura 2 ilustra o montante de receita gerada pela

renúncia fiscal em 2021. 

Figura 2 – Renúncia fiscal deve somar R$457 bilhões em 2021

Fonte: Rodrigues (2021).

Percebe-se que os  dois  posicionamentos divergem entre  si,  para  a

imprensa circular o mercado financeiro reage favorável à EC 41/03 que atinge

diretamente  os  “privilégios”  dos  servidores  públicos  com  as  regras  da

integralidade e da paridade. Alegam que suprimindo estes direitos garantem

maior  visibilidade  econômica,  propiciando  a  diminuição  dos  custos  do
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orçamento, reduzindo o risco país e controlando diretamente a inflação, o que

atrai investidores. 

Por outro lado, como apresentado nos estudos da Associação Nacional

dos Fiscais de Contribuições Previdenciárias (2002), é possível manter estes

direitos  sociais  conquistados  na  Constituinte  de  1988,  mas  para  isso  é

necessário reformar a metodologia de tributação colocando fim às renúncias

fiscais,  desonerações,  programas  de  recuperação  fiscal  com  perdão  de

multas  e  juros,  tendo  um  maior  controle  na  fiscalização  para  evitar  a

sonegação  fiscal  e  uma  política  que  proteja  e  assegure  as  relações  de

trabalho com garantia de assalariamento real, que inclua o recolhimento justo

das contribuições previdenciárias. Estas medidas tomadas, somadas com os

impostos, contribuições sociais e previdenciárias tendem a deixar o sistema

previdenciário superavitário.

Conclui-se que, para os liberais, toda diminuição de garantias sociais

tende a agradar o mercado financeiro, pois estes acreditam que um Estado

cada vez menor em pagamentos de benefícios à sociedade tende a ter mais

recursos para serem gastos no atendimento da classe média, que acreditam

ser a menos favorecida frente aos impostos pagos. 

Por outro lado, a falta de políticas sociais tende a obrigar os menos

favorecidos do sistema a procurarem os serviços privados. De outra maneira,

as entidades de classe social, como partidos políticos, movimentos sociais,

sindicatos e a sociedade civil, não estariam tão engajados no questionamento

da  escalada  do  recolhimento  dos  impostos  e  das  contribuições  sociais

destinadas  a  manter  os  programas  sociais  que  têm  sido  cada  vez  mais

desviados de sua finalidade originária determinada pela Constituição de 1988.

As indagações apontam para o largo favorecimento ao sistema capitalista, já

que as emendas constitucionais são aprovadas sem discussões profundas e

se  baseiam  em  levantamentos  de  dados  questionáveis.  Neste  caso,  em

epígrafe, a EC 41/03 foi elaborada e aprovada pelo chefe de governo eleito

pela maioria da classe trabalhadora. 

Em resumo,  a  reforma da  previdência  no  governo  Lula  inaugura  a

ruptura de direitos adquiridos e igualitários entre servidores ativos e inativo e

inicia-se  uma  nova  era  de  privatização  social  velada  com  a  previdência

complementar através de fundos geridos por fundações como a Fundação de
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Previdência Complementar dos Servidores Públicos da União (FUNPRESP) a

qual,  investe os recursos cooptados dos servidores no mercado financeiro.

Para dar vida as fundações de previdência complementar foram necessárias

romper com a paridade e integralidade dos servidores públicos.

Quadro  comparativo  das  alterações  entre  a  emenda  constitucional

20/98 e 41/2003.

Idade Mínima

para

Aposentadoria

20/98

Exigência  de  idade
mínima  para
aposentadoria
voluntária  integral  e
proporcional 48 anos
de idade se mulher; e
53 anos de idade se
homem;
Instituição  de
pedágio,  20%  sobre
o  tempo  que  faltava
para  aposentadoria
integral em 16-12-98,
para  aposentadoria
integral; e 40% sobre
o  tempo  que  faltava
para  aposentadoria
proporcional  naquela
data.
Ter  cinco  anos  no
cargo  em  que  se
dará  a
aposentadoria,  para
ambos os casos.

Idade Mínima para

Aposentadoria EC

41/2003

Mantém  a
possibilidade
desses  servidores
se  aposentarem
com  essa  idade,
entretanto,  para
cada  ano  de
antecipação,  ou
seja,  que  se
aposentar  antes
de  completar  a
idade  mínima
exigida  nesta
Emenda,  55  se
mulher  e  60  se
homem,  será
aplicado  redutor
de:
1.  três  inteiros  e
cinco décimos por
cento, para aquele
que  completar  as
exigências  para
aposentadoria  até
31  de  dezembro
de 2005; e
2. Cinco por cento,
para  aquele  que
completar  as
exigências  para
aposentadoria  a
partir  de  1º  de
janeiro de 2006, 

Aposentadoria
Proporcional (Art.

8º da E.C. nº.
20/98)

Servidores  ingressos
antes de 16/12/1998;
Exigências:  
Mulher:  48  anos  de

Aposentadoria
Proporcional (Art.

3º da Emenda
Constitucional nº.

Mantém  a

aposentadoria

proporcional  para

aqueles  que
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idade,  25  anos  de
contribuição,  mais
pedágio  de  40%,
sobre  o  tempo  que
faltava  naquela  data
para  completar  o
tempo  de
contribuição  para
aposentadoria.
Homem: 53 anos de
idade,  30  anos  de
contribuição,  mais
pedágio  de  40%,
sobre  o  tempo  que
faltava  naquela  data
para  completar  o
tempo  de
contribuição  para
aposentadoria.
Ter  cinco  anos  no
cargo  em  que  se
dará  a
aposentadoria,  para
ambos os casos.

41/2003)
tenham  cumprido

todos os requisitos

para  obtenção

desses benefícios,

até  a  publicação

da EC 41, regra do

direito adquirido.

Extingue  essa

possibilidade  para

os  servidores

ingressos antes de

16/12/ 1998 e que

não  tenham

cumprido  as

exigências  para

aposentadoria  até

a vigência da E.C.

41.  (Art.  10º  da

Emenda

Constitucional  nº.

41/2003)

Teto para
Aposentadorias.

A  Constituição
estabelece como teto
a maior remuneração
do  ministro  do
Supremo  Tribunal
Federal  definida  em
lei  conjunta  dos  três
Poderes. No entanto,
não  houve  acordo
para  apresentação
do projeto de lei.

Teto para

Aposentadorias.

Fixa como teto de

aposentadorias  no

setor  público  a

maior

remuneração  do

ministro  do

Supremo  Tribunal

Federal

Subteto para
Judiciário
Estadual

Não existia na prática
Subteto para

Judiciário Estadual
Fixa  o  limite  em
90,25%  da
remuneração  de
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ministro  do
Supremo  Tribunal
Federal.

Isenção de
Contribuição

Previdenciária.

Isenção  da
contribuição
previdenciária  para
os  servidores  que
completarem  as
condições  para
aposentadoria,  mas
resolverem
permanecer
trabalhando.  A
isenção  se  mantém
até que os servidores
completem  a
aposentadoria
compulsória, 70 anos
de idade.

(Art. 3º § 1º e art. 8º
§ 5º da E.C. 20/98)

Abono

Permanência
Cria  o  abono
permanência
equivalente  a
contribuição
previdenciária para
os  servidores  que
tenham
completado  as
exigências  para
aposentadoria
voluntária  e  que
opte  por
permanecer  em
atividade,  até
completar  as
exigências  para
aposentadoria
compulsória,  70
anos de idade.
Este  direito  foi
assegurado
também  para
aposentadoria
proporcional
adquirida  até  a
publicação  da  EC
41/2003.
(E.C. Art. 40, § 19,
Art. 2º §, 5º e Art.
3º § 1º)

Integralidade e
Paridade

O  valor  dos
benefícios é o último
salário  da  ativa  e  a
correção  é  feita
sempre  na  mesma
data  e  pelo  mesmo
índice  do  reajuste
dos  servidores  da
ativa

Integralidade e
Paridade

Mantidas  para
quem  tem  direito
adquirido  às
regras atuais. Para
os  demais,  não
vale  mais  como
regra  geral.  Será
concedida,
excepcionalmente,
apenas  como
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prêmio,  para  os
atuais  servidores
que  trabalharem
até os 60 anos de
idade,  com  35
anos  de
contribuição
(homens)  ou  55
anos  de  idade,
com  30  anos  de
contribuição
(mulheres).  Em
ambos  os  casos,
será preciso contar
20 anos no serviço
público,  10  anos
na  carreira  e  5
anos no cargo. Os
critérios  da
paridade  serão
definidos  em  lei
ordinária.

Contribuição
Previdenciária

Não havia 
contribuição

Contribuição
Previdenciária

Haverá
contribuição
previdenciária
M.P. nº. 167/2004

Fonte: Âmbito Jurídico. Com.br

2.3 Medidas Provisórias 664/2014, 665/2014 e 676/2015; Lei n. 13.183/2015, 

Governo Dilma – fator 85/95 e pensão por morte

A Presidenta  Dilma  Rousseff  conseguiu  se  reeleger  em 2014,  mas

precisou  se  curvar  às  políticas  neoliberais  que  se  apresentavam  como

solução  imediata  para  salvar  a  economia  brasileira  e  agradar  o  mercado

financeiro. Diante da crise econômica e política que o Brasil enfrentava, por

conta das conturbadas eleições do referido ano e a consequente derrota nas

urnas do psdebista,  Aécio Neves,  o  progressismo da então Presidenta  foi

posto  à  prova  e  acabou  se  rendendo aos mandos  do sistema capitalista,
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dando continuidade à reforma da previdência que se iniciara no governo de

FHC, em 1990. 

Os grupos empresariais trabalharam no sentido de implantar políticas

de austeridades com reformas antipopulares que tinham por objetivo reduzir

os direitos previdenciários e trabalhistas. Encontrando cenário fértil para tais

reformas, e sem consulta prévia aos trabalhadores e as centrais sindicais,

instaurou-se  no  primeiro  ano  de  governo  de  Dilma  Rousseff  as  medidas

provisórias (MP) 664/2014, que posteriormente foi convertida na lei n. 13.135,

de 17 de junho de 2015, e a MP 665/2014, convertida na lei n. 13.134, de16

de  junho  de  2015,  subtraindo  direitos  previdenciários  já  conquistados  e

atribuindo deveres para a concessão de novos benefícios (BRASIL, 2015a,

2015b). 

As  justificativas  para  as  reformas  nos  âmbitos  previdenciário  e

trabalhista  mantiveram  o  argumento  clichê  dos  demais  governos  ao

afirmarem que as reformas alcançariam maior receita para a União, salvando

as futuras aposentadorias. Para a referida reforma, o governo calculou um

superávit primário (economia para pagar os juros da dívida) de 1,2% do PIB,

propiciando  uma  economia  de  R$18  bilhões  aos  cofres  públicos

(DEPARTAMENTO..., 2015). 

As MPs 664 e 665 trouxeram mudanças significativas no acesso aos

benefícios do auxílio-doença, pensão por morte, seguro-desemprego, abono

salarial  e  seguro-defeso.  Posteriormente,  foi  editada  uma  nova  medida

provisória, a 676/2015, que foi convertida na lei n. 13.183, 4 de novembro de

2015,  que alterou sutilmente o fator  previdenciário  com a inserção de um

novo sistema de pontos, conhecido como regra 85/95 (BRASIL, 2015c). 

2.3.1 Medidas Provisórias 664 e 665 de 2014

A  medida  provisória  n.  664/2014  foi  de  autoria  do  governo  da

Presidenta  Dilma  Rousseff  orquestrada  pelo  Ministro  da  Economia,  Guido

Mantega7,  que  buscou  alterar  o  auxílio-doença  e  a  pensão  por  morte.  O

7 Guido Mantega é economista e esteve no governo federal ocupando vários cargos como Ministro
do  Planejamento, Presidente do  BNDES e Ministro da Fazenda nos dois mandatos do Presidente
Lula. No primeiro mandato da Presidenta Dilma Rousseff continuou no comando da Fazenda, sendo
posteriormente  sucedido  no  cargo  por  Joaquim  Levy.  Disponível  em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guido_Mantega. Acesso em: 7 out. 2021.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Guido_Mantega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Joaquim_Levy
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dilma_Rousseff
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luiz_In%C3%A1cio_Lula_da_Silva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ministro_da_Fazenda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Nacional_de_Desenvolvimento_Econ%C3%B4mico_e_Social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_do_Planejamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economista
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governo intitulou as medidas como necessárias a fim de criar mecanismos

antifraudes,  impedindo  que  pessoas  mais  jovens  recebessem  o  benefício

vitalício.

Com  a  alteração  do  benefício  de  pensão  por  morte,  atualmente  é

necessário respeitar uma carência de 18 meses por tempo de contribuição

pelo falecido/segurado, além de uma carência de 24 meses de união estável/

casamento.  Preenchidos  estes  requisitos,  o  beneficiário  terá  o  direito  ao

benefício,  excluindo desta  regra  os  segurados de acidentes de trabalho e

doença profissional do trabalho resultante em morte (BRASIL, 2014). 

O governo elaborou o regramento usando a idade do pensionista junto

com o tempo de recebimento da pensão por morte. Desta maneira, a pensão

por morte aos pensionistas que alcançarem os 44 anos de idade na data do

óbito do cônjuge será vitalícia, enquanto que aos mais jovens o tempo de

recebimento  da pensão por  morte  varia  conforme a idade do pensionista,

segundo comparação apresentada na Figura 3. 
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Figura 3 – Comparação entre os benefícios de auxílio-doença e pensão por morte

antes de depois da Lei n. 13.135/2015

Fonte: Brasil (MP 664/2014, Lei 13.135/2015).

A  perda  do  benefício  de  pensão  por  morte  foi  determinada  para

aqueles  que  praticarem  crime  doloso,  que  tenha  resultado  na  morte  do

segurado, porém, a sentença deve transitar em julgado, ou seja, for provado
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que o falecimento foi causado pelo eventual beneficiário (BRASIL, 2014). Esta

determinação legislativa colocou fim a grandes questionamentos no judiciário.

No que tange ao benefício do auxílio-doença, foi estabelecido o teto

dos últimos 12 salários de contribuição (média aritmética simples), inclusive

para  remunerações  variáveis,  garantindo  o  pagamento  por  parte  do

empregador  nos  15  primeiros  dias  de  afastamento  médico.  A  MP  664

propunha aumentar esse período para 30 dias, entretanto não foi aprovada

pelo  Congresso  Nacional.  E,  por  último,  visando  resolver  o  gargalo  de

perícias  represadas,  ficou  autorizado  à  autarquia  federal  do  INSS  firmar

convênios com órgãos e entidades públicas, ou que integrem o Sistema Único

de Saúde (SUS), para a realização das perícias médicas. 

Ademais, a MP 665/2014 provocou alterações no seguro-desemprego,

no abono salarial e no seguro-defeso. O seguro-desemprego foi o que sofreu

maior  alteração  legislativa,  se  concentrando  no  aumento  do  tempo  de

carência  para  acesso  ao  benefício.  Antes  da  MP,  o  segurado  requeria  o

benefício  após seis  meses ininterruptos  de trabalho e  os  demais  acessos

eram requeridos com dezesseis meses de trabalho.

Com a reforma,  os  prazos foram estendidos,  sendo que o  primeiro

acesso passou a ser com 12 meses de trabalho em um intervalo de 18 meses

anteriores à demissão;  o  segundo acesso passou a ser  com nove meses

trabalhados,  com  intervalo  de  12  meses  anteriores  a  demissão.  E,  para

alcançar o direito ao benefício passou a ser necessário apenas um mês de

trabalho nos últimos seis meses anteriores à demissão (BRASIL, 2014).

O acesso ao benefício do seguro-desemprego foi dificultado pela nova

regra, passando-se a exigir uma carência de meses trabalhados somados a

um espaço de tempo. Para o governo, as mudanças foram importantes para

evitar  fraudes  ou  abusos  por  parte  dos  segurados,  visto  que,  segundo  o

DIEESE,  o  empregado  preferia  ficar  desempregado  para  ter  acesso  ao

benefício (DEPARTAMENTO..., 2015). 

O abono salarial, vulgarmente chamado de décimo quarto salário, é um

benefício  constitucional  expresso  no  título  IX  das  disposições  gerais  da

Constituição  de  1988  que  garante  aos  trabalhadores  o  benefício  de  um

salário-mínimo no ano para aqueles que receberam até dois salários-mínimos

mensais cujo empregador seja participante do Programa de Integração Social
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(PIS), ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público

(PASEP) (BRASIL, 1988, art. 239, §3º). 

O abono salarial não se confunde com o PIS/PASEP, criados pela lei

complementar n. 26/1975, que corresponde aos valores de cotas destinadas

aos trabalhadores que possuíram carteira de trabalho assinada no período de

1971 a 04/10/1988. Entretanto, a MP 946/2020 tentou extinguir o fundo do

PIS/PASEP visando capitanear recursos para o Fundo de Garantia do Tempo

de Serviço (FGTS),  mas a MP não foi  aprovada pelo Congresso Nacional

perdendo sua vigência após o decurso do prazo legal (BRASIL, 2020).

A  MP  665/2014  garantiu  o  pagamento  do  abono  salarial,  mas

acrescentou  uma  nova  regra  de  pagamento  de  um  salário-mínimo

“proporcional” ao número de meses trabalhados no ano de referência, com

carência  de  trinta  dias  de  trabalho  no  ano.  Outrora,  não  existia  a

determinação  legal  do  pagamento  proporcional,  ou  seja,  era  garantido  o

salário-mínimo integral  ao  segurado que ao menos tivesse trabalhado por

trinta dias no ano (BRASIL, 2014). A Figura 4 apresenta a comparação entre

os benefícios antes de depois da Lei n. 13.135/2015. 

Figura 4 – Comparação entre os benefícios do seguro-desemprego e abono salarial

antes de depois da Lei n. 13.135/2015
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      Fonte: Brasil (MP 665/2014, Lei 13.134/2015). 

Por  fim,  a  MP  665,  trouxe  regramentos  novos  quanto  ao  seguro-

defeso, que é um benefício no valor de um salário-mínimo pago ao pescador

artesanal  no  período  em que  seu  pescado  habitual  entra  em período  de

defeso, ou seja, a pesca daquela espécie é proibida. 

As  medidas  estabeleceram  regras  claras  e  objetivas  que  não

trouxeram impactos negativos aos segurados, mas sim propiciaram garantias

do acesso ao direito por meio do registro de pescador artesanal para acesso

ao benefício, a proibição do acúmulo de benefícios com o seguro-defeso, a

comprovação  da  profissão  de  pescador  artesanal  para  acesso  ao  seguro

defeso  através  do  comprovante  de  comercialização  da  produção  ou  do

recolhimento previdenciário (ambos pelo período mínimo de 12 meses ou no

período entre defesos). 

As MPs n. 664 e 665, transformadas em leis, tiveram o objetivo de

reajustar  os  regramentos  normativos  dificultando  o  acesso  ao  sistema

previdenciário,  principalmente  ao  seguro-desemprego,  tanto  através  de
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prazos que ficaram mais extensos,  como com a inclusão do somatório de

períodos de carência que não existiam. Desta maneira, seguiu a tendência

neoliberal de diminuir as políticas sociais alocando os recursos públicos ao

pagamento de juros da dívida pública, e estimulando cada vez mais que o

trabalhador busque no setor privado serviços como a previdência privada, ou

apólice de seguros ofertados por instituições financeiras.

2.3.2 Medida Provisória 676 de 2015 (regra dos pontos 85/95)

A MP 676/2015 foi convertida na Lei n. 13.183, em 04 de novembro de

2015, sem grandes alterações, definindo a regra de pontos ou fórmula 85/95.

Este novo regramento está sendo aplicado apenas nas aposentadorias por

tempo de contribuição, excluindo as demais modalidades de aposentadorias.

O  objetivo  da  lei  foi  trazer  uma  alternativa  à  substituição  do  fator

previdenciário, no entanto, vale ressaltar que a regra de pontos é para quem

tenha preenchido todos os requisitos mínimos para acesso à aposentadoria

por  tempo  de  contribuição,  do  contrário,  aplica-se  o  fator  previdenciário

(BRASIL, 2015).

Aparentemente a regra é simples, pois trata do somatório do tempo de

contribuição (35 anos) mais a idade mínima (60 anos), totalizando 95 pontos

para homens. Já para as mulheres, a contribuição deverá ser mínima de 30

anos mais a idade mínima de 55 anos, totalizando 85 pontos. Ao atingirem a

soma dos pontos terão direito aos proventos integrais. 

Entretanto, desde a reforma 20/98 de FHC, existe o projeto de atrelar a

idade mínima de aposentadoria para 65 anos para homem e 60 anos para

mulher, mas para isso a lei obriga o aumento de um ponto a cada biênio,

chegando em 31/12/2026 à somatória de 90/100 (BRASIL, 2015, art.  29C,

§2º, incisos de I a V). 

Aparentemente, a lei teve um discurso progressista que visava pôr fim

ao fator previdenciário, tema de discussões acaloradas entre a sociedade civil

e o Congresso Nacional, mas na verdade foi a maneira encontrada de colocar

todos os trabalhadores no mesmo nível, ou seja, o contribuinte que já atingiu

o  tempo  de  contribuição,  mas  cuja  idade  não  está  na  regra  dos  pontos

continuará ter seus vencimentos reduzidos caso queira se aposentar. 
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A regra de pontos foi muito criticada pelo fato de não analisar os casos

específicos, como, por exemplo, um trabalhador da construção civil frente a

um escriturário, para ambos, indiferentemente dos esforços empregados na

execução  de  suas  atividades,  as  regras  permanecerão  iguais  devendo

comprovar o tempo de contribuição mínima com a idade no ato da solicitação

da aposentadoria. 

A lei 13.183/2015 deixou de fora da regra de pontos as aposentadorias

especiais,  por  invalidez  e  a  aposentadoria  do  professor,  estas  recebem a

soma de cinco pontos a mais devido às garantias constitucionais. De certa

forma,  a  nova  regra  procurou  abarcar  o  maior  número  de  futuros

aposentáveis, que na grande maioria são os requerem a aposentadoria por

tempo de contribuição. 

E, por fim, na mesma MP 676/2015, houve a inclusão por parte do

Congresso  Nacional  da  previsão  da  desaposentação,  onde  o  trabalhador

poderia continuar trabalhando mesmo após se aposentar e pedir o recálculo

do benefício a cada cinco anos de novas contribuições. A Presidenta Dilma

Rousseff  vetou  o  trecho  da  lei  que  garantia  a  desaposentação  e  foi

acompanhada pelo Congresso Nacional (ALEGRETTI; PASSARINHO, 2015)8.

Suas  alegações  foram  no  sentido  de  que  “a  proposta  contraria  os

pilares  do  sistema  previdenciário  brasileiro  e  permitiria  a  cumulação  de

aposentadoria com outros benefícios de forma injustificada” (ROVER, 2015,

p. 1). 

Este tema teve um fim com a última Emenda Constitucional 103/2019

(apresentada no item 2.5),  que de uma vez por todas determinou a idade

mínima a todos os trabalhadores do regime geral  da previdência (RGPS),

exceto  casos  especiais,  nivelando  com  o  regime  próprio  dos  servidores

(RPPS), pois este já havia sido alterado na EC 20/98, e a regra de pontos

passou a ser usada após a EC 103/2019 apenas quando for mais vantajoso

ao segurado.

Para concluir,  a presidente Dilma deu continuidade ao a agenda de

governo que previa atrelar a idade mínima para a aposentadoria por tempo de

8  O  Congresso  Nacional  decidiu  manter  o  veto  da  Presidenta  Dilma  Rousseff  à  chamada
“desaposentadoria” (ou “desaposentação”), que é a possibilidade de o aposentado que continuou
trabalhando fazer novo cálculo do benefício, tomando por base o novo período de contribuição e o
valor dos salários (ALEGRETTI; PASSARINHO, 2015). 
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contribuição ao regime geral desde a emenda constitucional 20/98 de FHC, o

qual, foi derrotado por um voto. Desta maneira, procurou criar o sistema de

pontos 85/95 igualando a idade mínima mais o tempo de contribuição sendo

apresentado como substituto do fator previdenciário, mas na verdade, não  foi

o fim do fator previdenciário mais uma regra clara e  objetiva de postergar

aposentadorias precoce.

2.4 PEC 287/2016, Governo Temer

O governo Temer foi marcado por uma crise política iniciada contra a

então presidente Dilma Rousseff,  e que se desenvolveu até seu desfecho

com a instalação e aprovação de um processo de impeachment contra ela.

Este  rompimento  democrático  buscou  acelerar  as  condições

necessárias para a aplicação de uma nova política neoliberal para destravar

os  obstáculos  legislativos  e  efetuar  as  reformas  desejadas,  que,

posteriormente,  acabaram  por  afetar  diretamente  as  políticas  sociais  e

econômicas. 

Tais  reformas  foram  costuradas  por  uma  agenda  regressiva  dos

direitos  conquistados  pela  sociedade  civil,  em  especial,  pela  classe

trabalhadora que foi  diretamente afetada com as mudanças na CLT e nas

diretrizes  previdenciárias.  Isso  abriu  caminho  para  o  projeto  que  ficou

conhecido como “Uma ponte para o futuro” (FUNDAÇÃO...,  2015), lançado

pelo PMDB antes da deflagração do impeachment de Dilma Rousseff.

O  documento  apontou  o  sistema  previdenciário  como  um  dos

causadores da crise fiscal.

A outra  questão  da  mesma ordem provém da  previdência  social.
Diferentemente de quase todos os demais  países do mundo,  nos
tornamos norma constitucional  a  maioria  das  regras  de  acesso  e
gozo  dos  benefícios  previdenciários,  tornando  muito  difícil  a  sua
adaptação às mudanças demográficas. Nós deixamos de fazer nos
anos 1990 e 2000, ao contrário de muitos países, e hoje pagamos o
preço de uma grave crise fiscal. (FUNDAÇÃO..., 2015, p. 7).

Percebe-se que há uma inquietação dos dirigentes liberais quanto à

constitucionalidade das regras previdenciárias, que tornam mais complexo o
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processo  reformatório,  além  de  evidenciarem  o  percurso,  desde  os  anos

1990, pela busca da extinção do modelo da constituinte originária.

Nota-se,  com  isso,  que  a  Constituinte  de  1988  desagradava  os

reformistas, conservadores e liberais,  desde o seu nascimento, ela que foi

germinada com forte clamor social para manter e garantir diretos sociais para

a classe trabalhadora. 

Deste  modo,  em  meados  de  2016,  houve  um  consenso  entre  os

liberais  para  acelerar  as  reformas,  que  já  estavam  em  discussão  no

Congresso Nacional, para atenuar os impactos negativos da crise econômica

que se instalou após a saída de Dilma Rousseff  em 2015. Alguns pontos,

construídos no plano de governo de Michel Temer, foram:

 Política do uso PPI (Paridade de Preços Internacionais) como controle

de preços dos combustíveis9; 

 Redução  dos  custos  do  trabalho  fomentando  o  aumento  da

produtividade com o novo modelo da indústria 4.0, trabalho por pessoa

jurídica (CNPJ) e intermitente - Reforma da CLT. 

 Repaginar o modelo de políticas sociais deixando de ser política de

Estado  com  garantias  de  direito  ao  cidadão  passando  a  ser

mercantilizada pelas instituições privadas.

Michel  Temer  assumiu  interinamente  o  cargo  de  presidente  da

República no dia 12 maio de 2016 e, na mesma data de posse, inaugurou a

Medida Provisória n. 727, com a qual criou o PPI (Programa de Parcerias de

Investimentos),  convertida,  posteriormente,  na  Lei  n.  13.334,  de  13  de

setembro de 2016 (BRASIL, 2016). 

O  PPI  incluía  a  execução  de  empreendimentos  públicos  de

infraestrutura  abrindo  espaço  para  outras  medidas  de  privatização,  não

caracterizadas como uma venda direta do patrimônio público, mas no formato

de um convênio onde os recursos públicos são alocados no setor privado, ou

os mesmos administrem os bens públicos.

9  “Como base a Paridade do Preço de Importação, formado pelas cotações internacionais destes
produtos  mais  os  custos  que  importadores  teriam,  como  transporte  e  taxas  portuárias,  por
exemplo”. (PETROBRAS, 2022).  
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As  reformas  do  governo  Temer  não  pararam  nestas  privatizações

(disfarçadas de convênios).  A aprovação da PEC 241/2016,  convertida na

Emenda  Constitucional  EC  95/2016,  levou  um  limite  ao  crescimento  dos

gastos públicos em relação à inflação do ano anterior, limitando também os

investimentos nas áreas da saúde e da educação. 

A Constituição de 1988, seguida atualmente, estabeleceu a aplicação

mínima  de  13,7%  da  receita  corrente  líquida  da  União  na  saúde.  Na

educação,  deve  ser  investido  anualmente  pelo  menos  18% da  receita  de

impostos federais, deduzidas as transferências constitucionais. 

Com  a  EC  95/2016,  os  gastos  públicos  mínimos  deveriam  ser

calculados  a  partir  das  despesas  do  ano  anterior  reajustadas  pelo  Índice

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), sem aumento real para as

duas áreas. As alegações do governo afirmava a necessidade de rever as

vinculações de receita, ou seja, assim como a previdência social está atrelada

a determinações constitucionais pelo constituinte originário, as vinculações de

receita também eram uma preocupação da época que ainda incomodava os

liberais.  “Esse  tipo  de  vinculação  cria  problemas  fiscais  e  é  fonte  de

ineficiência na aplicação de recursos públicos” (BRASIL, 2016b).

Os  efeitos  da  nova  emenda  constitucional  provocaram  efeitos

colaterais no setor da saúde em 2019, quando, segundo o Conselho Nacional

de Saúde, as perdas no investimento público somaram a ordem de R$ 20

bilhões  de  reais,  o  que  significava,  na  prática,  a  desvinculação  do  gasto

mínimo de 15% da receita da União com a Saúde (BRASIL, 2020).

Um ano  após  a  EC 95/2016  entrar  em vigor,  os  investimentos  em

serviços públicos na Saúde representavam 15,77% da arrecadação da União.

Já em 2019, os recursos destinados à área foram de 13,54%. A Figura 5

ilustra a variação da porcentagem de investimentos em serviços públicos na

área da saúde no Brasil entre 2016 e 2019. 

Figura 5 – Porcentagem de investimentos em serviços públicos na área da saúde no

Brasil entre 2016 e 2019
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        Fonte: Souza (2020). 

Conforme a metodologia de cálculo utilizada, se em 2019 o governo

tivesse aplicado o mesmo patamar de investimentos que aplicou em 2017, ou

seja, 15% da receita corrente líquida de cada ano, a área da saúde teria um

orçamento de cerca de R$ 142,8 bilhões, e não apenas R$ 122,6 bilhões

aplicados. Em outras palavras, ocorreu um encolhimento de R$ 20,19 bilhões

nos recursos da saúde entre 2017 e 2019.

“Com o orçamento congelado por 20 anos,  o prejuízo ao Sistema
Único  de  Saúde  pode  ultrapassar  R$  400  bilhões”,  afirma  o
presidente do Conselho Nacional de Saúde (CNS), Fernando Pigatto,
com  base  em  estudo  elaborado  pela  Comissão  Intersetorial  de
Orçamento e Financiamento (COFINS) do CNS [...]  ou seja, o SUS,
que nunca teve financiamento adequado e sempre foi subfinanciado,
agora enfrenta um quadro ainda pior, de refinanciamento, que poderá
causar  grave  impacto  à  vida  e  à  saúde  da  população  brasileira.
(BRASIL, 2020).

Já na área da educação, as políticas de austeridade se iniciaram em

2015 e se agravaram com a EC 95/2016, que contabilizou uma perda de R$

32,6  bilhões  apenas  no  ano  de  2019,  segundo  cálculos  da  Campanha

Nacional pelo Direito à Educação (PELLANDA, 2020).

Com os recursos represados, o Plano Nacional de Educação (PNE) de

2014-2024 ficou desidratado, este que é o instrumento de política educacional

vigente na atualidade que inclui vinte metas e centenas de estratégias para a
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educação infantil,  de ensino médio e ensino superior. Dentre estas metas,

estão o combate ao analfabetismo com a implementação da universalização

do atendimento escolar para diminuir as desigualdades educacionais entre os

alunos e fomentar a valorização dos docentes em todos os níveis escolares

(BRASIL, 2014). 

A  EC  95/2016  propiciará  para  o  próximo  PNE  (de  2025-2035)

consequências gravosas, tendo em vista que estabelece os limites de gastos

para o período de vinte anos, vigorando até 2036. A Figura 6 ilustra o declínio

da receita líquida mínima dos investimentos federal na área da educação com

a aplicação das regras da EC 95/2016, fazendo uma projeção de longo prazo

até 2036 até o patamar de pouco mais de 12%.

Figura 6 – Receita líquida mínima para gastos federais com a manutenção e o

desenvolvimento da educação pela CF88 e pela EC 95/2016

Fonte: Rossi et al. (2019).

A Meta 20 do PNE busca ampliar o investimento público na educação

de 6% para o patamar de 7% após o quinto ano de vigência, chegando a 10%

de investimento após o décimo ano do plano. Entretanto, as alterações que a

EC  95/2016  estabeleceu  fará  com  que  os  investimentos  a  serem

concretizados na proposta do PNE não aconteçam. Exemplo desta dinâmica
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está explícito nos índices do quinto ano do PNE, que se deu em 2019, os

quais não apresentaram alterações na alíquota, ficando estagnados em 6%. 

Dentre as vinte metas estabelecidas no PNE, quinze estão estagnadas

e apenas cinco foram parcialmente cumpridas (OLIVEIRA, 2021). Para além

das dificuldades apontadas, a nova EC 95/2016 trouxe à educação atrasos

maiores  ainda,  como  a  volta  do  analfabetismo,  segundo  constatado  pela

Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio Contínua (PNAD), promovida

pelo IBGE entre os  anos de 2017 e  2018,  em mais  de  3 mil  municípios:

aproximadamente 6,8% dos brasileiros não conseguem ler ou escrever um

simples aviso, totalizando mais de 11 milhões de habitantes. 

Especificamente, “na região nordeste, 38,6% da população de 60 anos

ou mais não sabem ler ou escrever um bilhete simples, sendo quase quatro

vezes maior que a taxa do sudeste” (INSTITUTO..., 2018, p. 2). A Figura 7

mostra a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais segundo

grupos de idade.

Figura 7 – Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade

    Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2018, p. 2).
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As vinte metas estabelecidas no PNE estão descritas a seguir:

1. Universalizar,  até  2016,  a  educação  infantil  na  pré-escola  para  as

crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil

em creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3

anos até o final da vigência deste PNE – não cumprida. 

2. Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população

de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam

essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste

PNE – não cumprida. 

3. Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população

de 15 a 17 anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE,

a  taxa  líquida  de  matrículas  no  Ensino  Médio  para  85%  –  não

cumprida. 

4. Universalizar,  para  a  população  de  4  a  17  anos  com  deficiência,

transtornos  globais  do  desenvolvimento  e  altas  habilidades  ou

superdotação,  o  acesso  à  educação  básica  e  ao  atendimento

educacional  especializado,  preferencialmente  na  rede  regular  de

ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de

recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados,

públicos ou conveniados – não cumprida. 

5. Alfabetizar  todas as crianças,  no  máximo,  até  o final  do  3º  ano do

Ensino Fundamental – não cumprida. 

6. Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas

públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos(as) alunos(as) da

Educação Básica – não cumprida/com retrocesso.

7. Fomentar  a  qualidade  da  educação  básica  em  todas  as  etapas  e

modalidades,  com melhoria  do  fluxo  escolar  e  da  aprendizagem de

modo  a  atingir  as  seguintes  médias  nacionais  para  o  Ideb  –

parcialmente cumprida.

8. Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a

alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano de vigência deste

Plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade

no país e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre
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negros  e  não  negros  declarados  à  Fundação  Instituto  Brasileiro  de

Geografia e Estatística (IBGE) – não cumprida. 

9. Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para

93,5% até  2015  e,  até  o  final  da  vigência  deste  PNE,  erradicar  o

analfabetismo  absoluto  e  reduzir  em  50%  a  taxa  de  analfabetismo

funcional – não cumprida. 

10.Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de Educação de Jovens e

Adultos,  nos  ensinos  Fundamental  e  Médio,  na  forma  integrada  à

educação profissional – não cumprida/com retrocesso.

11.Triplicar  as  matrículas  da  Educação  Profissional  Técnica  de  nível

médio,  assegurando  a  qualidade  da  oferta  e  pelo  menos  50%  da

expansão no segmento público – parcialmente cumprida.

12.Elevar a taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 50% e a

taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a

qualidade da oferta  e  expansão para,  pelo  menos,  40% das  novas

matrículas, no segmento público – não cumprida. 

13.Elevar a qualidade da Educação Superior pela ampliação da proporção

de  mestres  e  doutores  do  corpo  docente  em  efetivo  exercício  no

conjunto do sistema de Educação Superior para 75%, sendo, do total,

no mínimo, 35% doutores – parcialmente cumprida. 

14.Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto

sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 mestres e 25.000

doutores – parcialmente cumprida.

15.Garantir,  em  regime  de  colaboração  entre  a  União,  os  Estados,  o

Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 ano de vigência deste

PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação de

que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei n. 9.394, de 20

de dezembro de 1996,  assegurando que todos os professores e as

professoras da educação básica possuam formação específica de nível

superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em

que atuam – não cumprida. 

16.Formar,  em  nível  de  pós-graduação,  50%  dos  professores  da

Educação Básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a

todos os(as)  profissionais da Educação Básica formação continuada
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em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e

contextualizações dos sistemas de ensino – parcialmente cumprida. 

17.Valorizar  os(as)  profissionais  do  magistério  das  redes  públicas  da

Educação  Básica,  a  fim  de  equiparar  o  rendimento  médio  dos(as)

demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto

ano da vigência deste PNE – não cumprida. 

18.Assegurar, no prazo de 2 anos, a existência de planos de carreira para

os(as) profissionais da Educação Básica e Superior pública de todos os

sistemas de ensino e, para o plano de carreira dos(as) profissionais da

Educação  Básica  pública,  tomar  como  referência  o  piso  salarial

nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII

do art. 206 da Constituição Federal – não cumprida. 

19.Assegurar condições, no prazo de 2 anos, para a efetivação da gestão

democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e

desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das

escolas  públicas,  prevendo recursos e  apoio  técnico  da União para

tanto – não cumprida. 

20.Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir,

no mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do país no

50º ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% do

PIB ao final do decênio– não cumprida. 

Buscando, desta vez, agradar o mercado financeiro, o governo Temer

propôs a PEC 287/2016, elaborada pelo então ministro da fazenda, Henrique

Meirelles,  em  05/12/2016  (constante  do  Ofício  EMI  n.  140/2016  MF),

acompanhada por  24 artigos  referentes  à  seguridade social,  as regras de

transição e outras providências. 

A PEC visou alterar os artigos 37, 40, 109, 149, 167, 195, 201 e 203 da

Constituição  Federal  de  1988,  com  mudanças  nas  “regras  permanentes”

prescritas no art. 40 que trata do regramento dos servidores públicos, e o art.

201 que se refere aos trabalhadores do setor privado. 

Em outras palavras, esta nova PEC visava a desconstitucionalização

dos  direitos  garantidos  pela  Seguridade  Social  (Saúde,  Previdência  e
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Assistência Social) e dificultar o acesso e o usufruto dos diretos garantidos

anteriormente pela Constituinte.

A PEC 287/2016 não retirou somente os direitos do cidadão, mas deu

ao governo e à União a apropriação dos recursos da Seguridade Social por

meio  de  regramentos  que  oneram  o  contribuinte  e  propiciam  grandes

dificuldades de contrapartida social, visto que reduziu a pensão por morte, o

uso  da  idade  mínima  para  a  aquisição  da  aposentadoria  por  tempo  de

contribuição e aposentadoria especial, dentre outras regras mais severas aos

servidores públicos e professores, por exemplo.

Com  relação  à  regra  de  transição,  esta  passou  a  ignorar  as

particularidades  dos  trabalhadores  em  suas  respectivas  categorias  de

trabalho, desprezando o tempo já trabalhado e contribuído com a idade e a

atividade já exercida. 

Por fim, a PEC 287/2016 tinha como objetivo capitanear os recursos

públicos junto com a DRU (desvinculação da receita da União), que chegava

à cifra de 30% das receitas da previdência social, e conduzir ao pagamento

dos  juros  da  dívida  pública,  conforme  apontado  na  carta  aberta  contra  a

reforma da previdência (PEC 287/2016) das entidades reunidas ao Conselho

Federal da OAB na Auditoria Cidadã da Dívida10.

A mercantilização dos diretos sociais foi a tônica dos liberais na década

seguinte,  e,  para  isso,  o  mercado  financeiro  buscou  cooptar  os  fundos

públicos, entre estes:

 Os fundos de previdência complementar dos servidores públicos; 

 Promover mudanças de regras nos programas sociais de transferência

de renda (bolsa família);

 Alterar o regramento da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), em

particular,  as  medidas  já  em  curso  que  se  voltam  contra  o  BPC

(Benefício de Prestação Continuada); 

10  “O superávit  da Seguridade Social  tem sido tão elevado que anualmente são desvinculados
recursos por meio do mecanismo da DRU (Desvinculação de Receitas da União), majorada para
30% em 2016. Tais recursos são retirados da Seguridade Social e destinados para outros fins,
especialmente para o pagamento de juros da dívida pública, que nunca foi auditada, como manda
a Constituição”. (CONSELHO..., 2017). 
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 Alterar a legislação trabalhista (reforma da CLT, Lei n. 13.467/2017)

com vistas a rebaixar os custos do trabalho, aumentar a produtividade

média  dos  trabalhadores  propiciando  a  flexibilização  do  vínculo

trabalhista e agregando a terceirização nas relações de trabalho; 

 Aprimorar modelos das concessões via PPPs; 

 Criar  um  novo  marco  regulatório  para  o  Pré-Sal  (aprovado  pelo

Senador José Serra/SP); 

 Regulamentar/flexibilizar a nomenclatura do trabalho análogo escravo; 

 Estatuto  do  nascituro  (que  aumenta  a  criminalização  do  aborto,

tornando crime até mesmo os casos atualmente permitidos pela lei); 

 Estatuto da família, elaborado pelo então ex-presidente da Câmara dos

Deputados, Eduardo Cunha (que retrocede os avanços dos direitos no

campo da orientação sexual); 

 Aplicação da Lei antiterror, proposta da presidente Dilma Rousseff, que

visa aumentar a repressão e dificultar os movimentos sociais;

 Projeto de lei “Escola sem Partido”, que ficou conhecido como Lei da

Mordaça, derrotado pelo Superior Tribunal Federal (STF)11. 

No Quadro 1,  a seguir,  estão apresentadas as alterações principais

impostas pela PEC 287/2016:

11  “O  Supremo Tribunal  Federal  (STF)  declarou,  por  unanimidade,  inconstitucional  a  legislação
aprovada pela Câmara de Vereadores de Nova Gama-GO que tentava censurar seus profissionais
de Educação com a desculpa de combater a “ideologia de gênero”. A decisão do STF significa um
duro golpe nesse movimento em prol da ignorância e do delírio intolerante. Um trecho do voto
proferido por  Edson Fachin  ilustra  o conteúdo deste  ato:  ‘o  reconhecimento da identidade de
gênero é, portanto, constitutivo da dignidade humana. O Estado, para garantir o gozo pleno dos
direitos humanos, não pode vedar aos estudantes o acesso a conhecimento a respeito de seus
direitos de personalidade e de identidade’”. (SINASEFE..., 2020). 
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Quadro 1 – Principais alterações da PEC 287/2016

Como era antes da
PEC 287/2016

Proposta original do
Governo Temer

Proposta do Relator Nova proposta do Governo
Temer

Idade mínima de
aposentadoria

A soma da idade e o tempo
deve ser de 85 anos para
mulheres e 95 anos para

homem

65 anos para homens e
mulheres

62 anos para mulheres
e 65 para homens (no

futuro)

62 anos para mulheres e 65
para homens (no futuro)

Tempo mínimo de
contribuição

15 anos 25 anos 25 anos 15 anos no setor privado e 25
anos para servidor público

Tempo mínimo de
contribuição para a

aposentadoria
integral

A soma da idade e tempo
de contribuição de ser de

85 anos para mulheres e 95
anos para homens

49 anos 40 anos 40 anos

Aposentadoria rural Idade mínima de 55 anos
para mulheres e 60 anos

para homens com
contribuição mínima de 15

anos

Idade mínima de 65 anos
para homens e mulheres
com contribuição mínima

de 25 anos

Idade mínima de 57
anos para mulheres e
60 anos para homens

com contribuição
mínima de 15 anos

Idade mínima de 55 anos para
mulheres e 60 anos para
homens com contribuição

mínima de 15 anos

Aposentadoria
especial

15, 20 e 25 anos de
contribuição dependendo

da atividade exercida

Trabalhadores expostos a
agentes nocivos à saúde

terão que contribuir por no
mínimo 20 anos e ter 55

anos de idade

-

Trabalhadores expostos a
agentes nocivos à saúde terão
que contribuir por no mínimo 20

anos e ter 55 anos de idade

Pensão por morte O pensionista tem o direito
de 100% do benefício

recebido pelo contribuinte
falecido

O pensionista tem o
direito de 50% do

benefício recebido pelo
contribuinte falecido

-
O pensionista tem o direito de

50% do benefício recebido pelo
contribuinte falecido

Aposentadoria
parlamentar

-

Aplicação imediata das
novas regras para

detentores de novos
mandatos eletivos

-

Aplicação imediata das novas
regras para detentores de novos

mandatos eletivos desde que
não sejam vinculados ao regime
de previdência parlamentar da
casa para a qual se reelegeu.
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Quadro 1 – continuação...

Como era antes da
PEC 287/2016

Proposta original do
Governo Temer

Proposta do Relator Nova proposta do Governo
Temer

Aposentadoria dos
professores e

policiais

Aos 65 anos de idade e 25
anos de contribuição

Aos 60 anos de idade e
25 anos de contribuição.

Para policiais em
atividade de risco

contribuem por 20 anos

-

Aos 60 anos de idade e 25 anos
de contribuição. Para policiais

em atividade de risco
contribuem por 20 anos.

Benefício de
prestação

continuada

Vinculação ao salário-
mínimo, com idade mínima

de 65 anos

Desvinculação ao salário-
mínimo, com idade
mínima de 70 anos

Mantida vinculação ao
salário-mínimo, com
idade mínima de 65

anos

Mantida vinculação ao salário-
mínimo

Servidores públicos Há um regime próprio e
separado da previdência

dos trabalhadores privados

Idade mínima de 65 anos
para homens e mulheres;
25 anos de contribuição

62 anos para mulheres
e 65 para homens (no
futuro), com exceção
para professores (60
anos) e policiais (55

anos) regra de
transição específica

62 anos para mulheres e 65
para homens (no futuro) com
exceção para professores (60
anos) e policiais (55 anos) 25

anos de contribuição. Regra de
transição mais rígida a partir de
55 anos para mulher e 60 anos

para homens
Regras de transição

-

Entram na regra mulheres
a partir de 45 anos de

idade e homens a partir
de 50 anos de idade

Idade mínima para
entrar na regra é

progressiva,
começando com

mulheres a partir de 53
anos e homens a partir

de 55 anos

Idade mínima para entrar na
regra é progressiva, começando

com mulheres a partir de 53
anos e homens a partir de 55

anos

Fonte: elaborado pelo autor (2022). 
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2.5 EC 103/2019, Governo Bolsonaro

A exigência de reformas estruturantes12 para salvar a economia é comum por

parte  do  mercado  financeiro.  Segundo  o  economista  Raghuram  Rajan,  “o

capitalismo está sob séria ameaça porque parou de prover as massas”, e quando

isso acontece, “as massas se rebelam contra o capitalismo” (BBC..., 2019). Segundo

Rajan,  não  será  mais  possível  desprezar  a  desigualdade  social,  a  qual  tem se

tornado a grande falha do capitalismo. 

As reformas, na verdade, buscam equilibrar a economia após as crises do

capitalismo,  reinventando  e  diluindo  os  prejuízos  para  toda  a  sociedade.  Uma

medida empregada nos últimos anos foi  a financeirização das políticas sociais e

mercantilização do sistema de previdência social com a capitalização dos convênios

com o Estado por meio de parcerias público-privadas. 

De  outra  forma,  segundo  Wolfgang  Streeck  (2012),  há  uma  propaganda

arquitetada  pelos  conservadores  e  liberais  que  buscam  criminalizar  as  políticas

sociais, genuinamente de governos sociais-democratas, e introduzir cada vez mais a

mercantilização através do capitalismo democrático. Para o autor, a democratização

social se destacou com o sistema público de aposentadoria e pensões, mas que

está  sob  questionamentos  quanto  ao  modelo  público  como  ineficiente  e

reivindicando a tutela por parte do setor privado.

Nesse sentido, as reformas do sistema de aposentadorias e pensões buscam

concentrar  e  capitanear  os  recursos  do  Estado,  com apelo  às  necessidades  de

ajustes  fiscais.  Entretanto,  conforme  corroborado  por  Streeck  (2012),  o  objetivo

inerente é restringir e suprimir o vínculo de solidariedade social que os sistemas de

aposentadorias têm gerado no tecido social.

Nesta  ótica,  o  Brasil,  na  presidência  de  Jair  Bolsonaro,  assumiu  o

compromisso liberal de reformar a previdência social restaurando todo o arcabouço

jurídico para a diminuição de direitos sociais, menos inclusivos e mais restritivos.

No caso da previdência, reformas foram empreendidas em todos os governos

desde a Constituição, mas a proposta feita pelo governo Jair Bolsonaro foi a mais

ampla, visto que propôs a alteração radical e profunda do que foi construído desde a

década de 1930. Além disso, mostrou-se também a mais injusta com os brasileiros,

12  “Reformas estruturantes são pilares da recuperação econômica no Brasil”,  disse o secretário
Erivaldo Gomes (BRASIL, 2021).
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pois foi a que mais aumentou os riscos aos grupos mais vulneráveis de mulheres e

idosos. 

A PEC 6/2019 (BRASIL, 2019), apresentada pelo então Ministro da Economia

Paulo Nunes Guedes, foi apresentada com as seguintes exposições e motivos:

 A  reforma  se  faz  necessária  para  que  a  previdência  tenha

sustentabilidade tanto  no presente  quanto  para  as  gerações futuras

com a busca da equidade a todos.

 Apresenta  as  mudanças  necessárias  para  o  governo  equilibrar  as

contas públicas e garantir o provento das próximas gerações. 

 As  alterações  necessárias  se  aplicam  no  acesso  a  benefícios

previdenciários,  como  a  ampliação  do  tempo  de  contribuição  e  de

idade, redução do valor de pensões, restrição à aposentadoria rural e

ao Benefício de Prestação Continuada (BPC). 

 Visa reestruturar o regime previdenciário de repartição solidaria criando

o  modelo  de  capitalização  desvinculando  da  responsabilidade

constitucional do governo provedor (esta proposta foi retirada do texto

normativo em votação no Congresso Nacional).

É necessário salientar que o novo texto Constitucional não foi devidamente

discutido com a sociedade e muito menos com as centrais sindicais. Neste mesmo

contexto,  tampouco  foi  apresentado  o  déficit previdenciário  mencionado,  com  a

devida  apresentação  das  contas  públicas  que  poderiam  ter  gerado  o  suposto

endividamento da previdência social.  Tais  argumentos não foram discutidos com

organizações de auditorias de contas públicas, movimentos sociais com  expertise

em contabilidade pública ou na CPI da Previdência (finalizada em junho de 2019).

É  importante  salientar  que  os  argumentos  apresentados  na  PEC  6/2019

também esboçaram uma reação para diminuir os chamados “privilégios” com o afã

da  busca  por  equidade.  Contudo,  uma  parte  dos  servidores  do  alto  escalão  foi

excluída da reforma da previdência, como, por exemplo, os militares. A justificativa

publicada afirmava que estes serão objeto de uma nova reforma, com a participação

da corporação, vinculada a um plano de carreira com aumentos salariais, mas que
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mantêm inequidades entre níveis hierárquicos e entre as forças armadas, policiais

militares estaduais e bombeiros13.

A  reforma  foi  mais  radical  com  os  trabalhadores  do  setor  privado,

trabalhadores rurais, mulheres, (com extensão da dupla jornada) e trabalhadores de

baixa renda. Os novos critérios de tempo de contribuição e de idade mínima foram

desequilibrados se considerando as desigualdades regionais de expectativa de vida

dos 76 anos para os  brasileiros,  quando na verdade,  em algumas regiões mais

pobres e com pouca infraestrutura, esta idade tende a ser menor.

Dentre  as  diversas mudanças  propostas,  algumas não  foram aceitas  pelo

Congresso  Nacional,  como,  por  exemplo,  a  redução  do  auxílio  do  Benefício  de

Prestação Continuada, que atende idosos com mais de 65 anos e pessoas com

deficiência com renda familiar  per capita de até um quarto do salário-mínimo.  A

reforma visava o pagamento de um benéfico abaixo de um salário-mínimo no valor

de R$ 400,00, com o pagamento integral de um salário-mínimo após os 70 anos.

Por fim, a reforma da previdência culminou em um grande retrocesso a todos

os cidadãos, com o aumento do tempo de contribuição atrelada à idade mínima e a

retirada  de  direitos  sociais,  com  um  novo  regramento  que  procura  atender  o

mercado de trabalho desprezando a qualidade de vida da sociedade civil.

O Quadro 6, a seguir, apresenta as principais mudanças da reforma impostas

pela Emenda Constitucional 103/2019 (resultado da aprovação da PEC 6/2019). 

13  Esta proposta ainda não foi elaborada e discutida junto ao Ministério da Previdência e Congresso
Nacional.
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Quadro 2 – Mudanças da reforma da previdência inseridas com a EC 103/2019

Como era antes da
reforma

Homens Mulheres

Idade mínima de
aposentadoria

Não havia idade mínima
para se aposentar

65 anos
- Rurais: 60 anos

- Professores: 57 anos
- Policiais: 55 anos

62 anos
- Rurais: 55 anos

- Professoras: 60 anos
- Policiais: 55 anos

Aposentadoria por tempo de
contribuição

Mulheres precisavam de 30
anos e homens de 35 anos

de contribuição sem
necessidade de idade

mínima

Fica extinta Fica extinta

Regras de transição para
quem faltava os últimos 2
anos para se aposentar

antes da entrada em vigor
da reforma

-

Cumprir 50% de pedágio do tempo
de contribuição que ainda faltava no

dia 13/11/2019 para completar 35
anos de recolhimento

Cumprir 50% de pedágio do tempo de
contribuição que ainda faltava no dia
13/11/2019 para completar 30 anos

de recolhimento

Média do computo das
contribuições sociais

As últimas 80%
contribuições

Média de todo o histórico de
contribuições

Média de todo o histórico de
contribuições

Alíquota de INSS De 8% a 11% De 7,5% a 14%
Passando a ser progressiva por

faixa de renda igual ao imposto de
renda IR

De 7,5% a 14%
Passando a ser progressiva por faixa
de renda igual ao imposto de renda

IR
Tempo mínimo de

contribuições
- Urbano: 20 anos ou 15 para quem

já está no mercado de trabalho
Urbano: 15 anos

Tempo mínimo de
contribuições dos

servidores públicos
-

25 anos 25 anos

Tempo mínimo de
contribuições para
contribuintes rurais

-
15 anos 15 anos

Quadro 6 – continuação... 
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Como era antes da
reforma

Homens Mulheres

Tempo mínimo de
contribuições para os

professores -

Professores privados: 25 anos
Professores públicos: 25 anos com
10 anos no serviço público e 5 no

cargo

Professoras privadas: 25 anos
Professoras públicas: 25 anos com
10 anos no serviço público e 5 no

cargo

Tempo mínimo de
contribuições para os
policiais estaduais e

federais

-
30 anos de contribuição e 25 anos

de efetivo exercício em cargo
policial

30 anos de contribuição e 25 anos de
efetivo exercício em cargo policial

Pensão por morte 100% do benefício Cai para 50% do benefício do titular
acrescido de 10% por dependente

Cai para 50% do benefício do titular
acrescido de 10% por dependente

Acúmulo de benefício Pensão e aposentadoria
podem ser acumuladas

integralmente

O segurado ficará com o benefício
de maior valor, e metade do de

menor valor

O segurado ficará com o benefício de
maior valor, e metade do de menor

valor
Aposentadoria por invalidez O valor do benefício 100%

da média dos 80% maiores
salários de contribuição

desde julho/1994

Aposentadoria por invalidez terá o
valor correspondente a 60% da

média de todos os seus salários de
contribuição, com acréscimo de 2%
para cada ano de contribuição que

exceder 20 anos

Aposentadoria por invalidez terá o
valor correspondente a 60% da média

de todos os seus salários de
contribuição, com acréscimo de 2%
para cada ano de contribuição que

exceder 15 anos

Fonte: elaborado pelo autor (2022).

Outra proposta que veio do governo de Jair Bolsonaro foi a capitalização da previdência, semelhante à previdência chilena,

com o uso de contas individualizadas e mantidas apenas pelo próprio trabalhador (sem a participação dos empregadores), sendo

gerida por instituições privadas. Este tema será mais bem discutido e elaborado no próximo capítulo.
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CAPÍTULO 3 – A FINANCEIRIZAÇÃO DO ESTADO SOCIAL

O início da revolução industrial foi marcado pela transferência dos trabalhos

de manufatura, tais como artesãos, ferreiros, construtores, criadores de animais e

aves  e  agricultores  familiares  com  a  tomada  dos  conhecimentos  desses

trabalhadores e sua concatenação em um modo de produção seriada. Após este

processo inicial, o sistema capitalista inovou no ciclo de produção com a lógica da

dependência  por  produtos  industrializados,  com  a  distribuição  e  venda  de

mercadorias já beneficiadas e o consumo excessivo. 

Em síntese, o filosofo Karl Marx estudou a sociedade burguesa, com todas as

suas particularidades, trazendo à tona as relações de trabalho, forças produtivas,

meios de produção, divisão e exploração da classe trabalhadora através da mais-

valia.

Segundo o economista Ernest Ezra Mandel (MANDEL, 1985), é necessário

explicar  a  relação “mercadoria  e  dinheiro”.  Na ótica  do autor,  a  mercadoria  não

reconhece  o  trabalho  social  empregado  em  sua  confecção,  que  por  sua  vez,

dependerá da sua venda com um preço significativo, a ponto de representar a mais-

valia  do  capital.  Este  desmembramento  da  mercadoria  para  o  dinheiro  está

diretamente relacionado com o valor da força de trabalho empregado no benefício

da matéria-prima em mercadoria, somado ao valor de troca da mercadoria, ou seja,

a venda que produz o capital. 

Mandel (1985) afirmou que a produção de mercadoria convertida em dinheiro

é pela via da exploração do trabalho através da mais-valia, que será convertida em

capital. Entretanto, poderá provocar crises sistêmicas por causa do subconsumo de

massas, ou seja, a oferta de mercadorias acima da procura e a superacumulação

quando há expectativa de lucros não são alcançados em condições satisfatórias.

Neste momento são geradas crises que necessitam que o Estado Social socorra

todo o sistema, o que ficou conhecido como capitalismo tardio14. 

Não é porque há muito poucos produtos que a vida econômica se

14  Este é um conceito mandeliano que, em vários momentos, aparece em algumas literaturas no
Brasil  com  um  sentido  oposto  e,  por  isso  mesmo,  equivocado  em  relação  ao  que  Mandel
pretendeu expressar. É possível que isso tenha sido resultado de uma tradução equivocada do
termo empregado por  Mandel.  “Capitalismo tardio”,  neste  caso,  não significa  uma espécie  de
“capitalismo atrasado”, que “chegou depois” ou “pouco desenvolvido” — e que, nesse sentido,
mais estaria  servindo para designar os países de capitalismo periférico do que os países de
capitalismo central  —, mas sim um capitalismo “maduro”,  de países que atingiram o ápice do
desenvolvimento de suas forças produtivas, a exemplo da Inglaterra e da França.
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desregula. É porque há a impossibilidade de venda de mercadorias a
preços que garantam o lucro médio — isto é, porque há, portanto,
“muitas mercadorias” — que a vida econômica se desorganiza, que
as fábricas fecham as suas portas, que os patrões demitem e que a
produção,  as  rendas,  as  vendas,  os  investimentos  e  o  emprego
caem. (MANDEL, 1985, p. 210). 

O capitalismo procura se reinventar para suprir suas crises, neste cenário, a

união entre Estado e capital faz nascer o “Estado Capital”, onde ambos irão construir

meios para se retroalimentar.

Nomes  de  chefes  de  Estado  como  Margaret  Thatcher  (1979)  e  Ronald

Reagan (1980) se consagraram com o novo modelo de Estado Capital, por meio da

promoção de grandes reformas na legislação trabalhista e previdenciárias, políticas

sociais  e  privatizações  de  estatais,  renúncias  fiscais  e  isenções,  criando  uma

expectativa de crescimento econômico para o país. 

Entretanto, o capital procurou avançar ainda mais, buscando fazer parte da

vida do Estado Social através de parcerias, algo que ficou conhecido como Estado

Social Capital.

Como  já  dito,  as  crises  sistêmicas  fazem  o  capital  se  reinventar,  e  na

atualidade a tônica é o Capital Fictício que contraria a métrica que o dinheiro  gera

mercadoria,  que  por  sua vez,  a  venda e  a  expropriação  da mais-valia  geram o

capital. Desta maneira, passou a ser mais rápido, menos custoso e mais lucrativo,

ou  seja,  o  mercado  financeiro,  propicia  os  ganhos  mais  avantajados  a  seus

acionistas que através de empréstimos,  fundos,  ações,  seguros,  títulos  e outros,

emprestam dinheiro que retornará com o lucro dos juros, conforme Harvey (2004)

sintetizou:

Esse “espantoso” mundo das altas finanças envolve uma variedade
igualmente espantosa de atividades entrelaçadas, em que os bancos
tomam  maciços  empréstimos  de  curto  prazo  uns  dos  outros,  as
companhias de seguro e fundos de pensão reúnem tal quantidade de
fundos  de  investimento  que  terminam  por  funcionar  como
“formadores de mercado” dominantes, enquanto o capital industrial,
mercantil  e  imobiliário  se integram de tal  maneira  às estruturas e
operações financeiras que se torna cada vez mais difícil dizer onde
começam  os  interesses  comerciais  e  industriais  e  terminam  os
interesses estritamente financeiros. (HARVEY, 2004, p. 154). 

Neste momento, é necessário entender que o Estado Social Capitalista passa

a ser um fiador do Capital Fictício com pagamento dos juros da dívida pública às
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instituições financeiras15.

Por outro lado, as políticas sociais são constantemente ameaçadas, sendo

entregues às instituições financeiras, como almejam fazer com a seguridade social

como um todo.

Dentro da Seguridade Social, a previdência social se destaca com o segundo

maior gasto do governo federal, ocupando 53,67% do orçamento, com uma cifra que

chega a R$ 791,240 bilhões, conforme dados disponíveis no portal da transparência

do governo federal16, ficando atrás apenas dos gastos com as folhas de pagamento

dos servidores públicos federais, e que vem sofrendo, nos últimos anos, investida do

Capital-Financeiro para convertê-la em capitalização por meio dos fundos públicos. 

Esta  soma  de  recursos  públicos  tem  despertado  o  interesse  do  Capital-

Financeiro  que  visa  administrar  os  recursos  através  de  um  fundo  público

previdenciário,  administrado  por  instituições  financeiras  que  cobram  taxas  de

transições  e  administrativas  tanto  dos  contribuintes  quanto  do  próprio  Estado,

segundo destacou Salvador (2010).

A financeirização  da  riqueza  implica  em pressão  sobre  a  política
social,  especialmente  as  instituições da seguridade  social,  pois  aí
está  o  nicho  dos  produtos  financeiros.  Com  isso,  as  propostas
neoliberais incluem a transferência da proteção social do âmbito do
Estado  para  o  mercado,  a  liberalização  financeira  passa  pela
privatização dos benefícios da seguridade social. (SALVADOR, 2010,
p. 606). 

Os  direitos  sociais  tornaram-se  produtos  mercantilizáveis  para  o  Capital-

Financeiro, a especulação econômica visa administrar os fundos públicos e cobrar

taxas, e estas serão ofertadas em bolsas de valores nacional e internacionais com

poucas garantias de lucratividade para os contribuintes. 

Segundo José Paulo Netto (2010), a globalização econômica está relacionada

diretamente  com  a  manutenção  do  capital  financeiro  através  do  mercado

especulativo, este, por sua vez, propõe a privatização da previdência como modelo

de diminuição do Estado globalizado. 

15 Estudo da Consultoria Economática aponta que o lucro consolidado dos quatro maiores bancos do
país (Bradesco, Itaú-Unibanco, Santander e Banco do Brasil) ficou em R$ 18,6 bilhões, 35,2 %
acima ao do mesmo período de 2020, o segundo maior da série histórica (iniciada em 2009) e
inferior apenas ao do primeiro trimestre de 2019, de R$ 19,9 bilhões (BATISTA, 2021).

16  Disponível  em:  https://www.portaltransparencia.gov.br/funcoes/09-previdencia-social?ano=2019.
Acesso em: 14 fev. 2022.

https://www.portaltransparencia.gov.br/funcoes/09-previdencia-social?ano=2019
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A tão celebrada “globalização econômica” vincula-se não por acaso,
a esta financeirização dos capitalismos e à articulação supranacional
das grandes corporações [...] o mapa político-econômico do mundo:
as  grandes  corporações  imperialistas  têm  conduzido  processos
supranacionais de integração (os megablocos) que, até agora, não
se mostram como espaços livres de problemas para a concentração
dos interesses do grande capital [...]. (PAULO NETTO, 2010, p. 12).

Desta maneira, a mais-valia tem passado por mudanças para maior obtenção

de  lucros,  particularmente,  o  financiamento  das  políticas  sociais  pelo  mercado

financeiro que passou a ser um negócio lucrativo, com a cobrança de empréstimos

com  juros  altos,  taxas  administrativas,  especulação  de  ganhos  de  capitais  ou

administração de bens, sempre visando um retorno rápido e com o menor dispêndio

possível  de  investimento  de  capital.  Entretanto,  para  este  novo  modelo  se

consolidar, são necessárias reformas legislativas que a estruturem, como ocorreu

com a reforma trabalhista e previdenciária no Brasil nos últimos anos.

Estas reformas aumentaram os ganhos de capital, com a extração do trabalho

não pago dos trabalhadores (mais-valia) de várias maneiras, como, por exemplo, por

meio da elevação da jornada de trabalho,  da retirada de direitos sociais,  com a

subtração de garantias  constitucionais,  o  aumento  do tempo de serviço  para  se

aposentar, dentre outras. Esta lógica está na transformação do lucro em capital com

a supressão de direitos sociais, conhecido nos últimos anos, como: “menos direito,

mais trabalho” (ARAÚJO; MURAKAWA, 2018). 

David  Harvey  (2004)  também abordou  essa  temática  do  capital  que  gera

capital,  com  o  uso  especulativo,  por  meios  fraudulentos,  e  com enriquecimento

abusivo propiciando o endividamento do Estado e ampliando a desigualdade social:

Quanto a esta financeirização [...]  foi em tudo espetacular por seu
estilo especulativo e predatório. Valorizações fraudulentas de ações,
falsos  esquemas  de  enriquecimento  imediato,  a  destruição
estruturada de ativos por meio da inflação, a dilapidação de ativos
mediante fusões e aquisições e a promoção de níveis de encargos
de  dívidas  que  reduzem  populações  inteiras,  mesmo  nos  países
capitalistas avançados, a prisioneiros da dívida, para não dizer nada
da  fraude  corporativa  e  do  desvio  de  fundos  [...]  decorrente  da
manipulação do crédito e das ações tudo isso são características
centrais  da  face  do  capitalismo  contemporâneo.  (HARVEY,  2004,
p. 123).

Assim, constata-se que a financeirização do capital vem se consolidando não

somente  com a acumulação de riquezas por  meio  dos juros,  mas também pelo
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financiamento das políticas sociais do Estado.

O Brasil por sua vez, não ficou indiferente ao sistema de financeirização do

capital,  mas  se  subordina  ao  mercado  financeiro  aumentando  o  endividamento

público interno com o pagamento de juros da dívida pública, ou rolagem da dívida. A

política  econômica  nos  últimos  anos  procurou  privilegiar  os  ganhos  de  capital

através do rentismo que, paralelamente, desprestigiou o capital produtivo, e, como

consequência, ocasionou em uma massa de trabalhadores desempregados.

 Contudo, tal como observado por Fine (2009, p. 5), a financeirização revela
também um “escopo de atuação mais amplo” do capital financeiro, “cuja influência
estende-se para além do mercado, penetrando em várias dimensões da vida social”
(Van der Zwan, 2014, p. 101).

Trata-se na verdade, da lógica acionária sobre os bens coletivos, mas com
viés rentista, ou seja, procuram primeiramente transformar os serviços sociais em
mercadorias  e  depois  transformá-los  em  negócios  de  renda  variável  como  vem
ocorrendo com a saúde e educação que passa a ser financiada pelo FIES como
aponta Lavinas (2018).

“Se tomarmos quatro importantes grupos privados de capital aberto
Kroton, Estácio, Anima, Ser Educacional—até 2010, a participação
na  graduação  presencial  de  beneficiários  do  Fies  era  modesta,
sempre  inferior  a  11%.  Em  cinco  anos,  tal  percentual  aumenta
exponencialmente, superando, em todos os casos analisados, 40%
em 2015. O destaque fica por conta do grupo Kroton, que passou a
contar com mais de 60% de seus alunos de graduação financiados
pelo Fies em 2014.
(...)  a  ascensão  notável  do  preço  das  ações  dessas  mesmas
empresas,  a  partir  de  2010,  valor  esse  que  acompanha  a  oferta
crescente de crédito pelo Fies. A brusca queda registrada de 2015
em diante evidencia o corte ao programa, imposto pelo ajuste fiscal
deflagrado logo no início do segundo governo Dilma. A recuperação,
contudo, está em curso, até porque governo Temer já submeteu ao
Congresso novo projeto de reforma do Fies. Entre 2009 e 2017, as
ações  da  Kroton  valorizaram-se  769%  e  as  da  Estácio  238%,
enquanto o Ibovespa variou 28,4% no período”.

O estudo de Lavinas aponta que o gasto com educação de nível superior em

2014  somou  investimentos  em  R$  34  bilhões  mas  em  contrapartida  o  governo

repassou para o Fies o equivalente a R$ 14 bilhões diretamente para as instituições

de  ensino  privado.  Esta  apresentação,  esboça  com clareza  que   o  sistema  de

financeirização tem se apropriado dos serviços públicos com pagamentos líquido e

certo pelo próprio Estado.

O Estado por  sua vez atua em várias frentes  para manter  o  mercado de

capital atuante desde o controle da inflação que consome parte do lucro do capital, a
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criação de leis que o ajudam a  blindar de possíveis ações, o monitoramento do

exército  de  reserva  de  desempregados  mantendo  a  mão-de-obra  barata  para  o

sistema e o sucateamento dos serviços públicos como motivo fundamental para o

setor privado atuar.

A Figura 10 ilustra as taxas de crescimento da financeirização do capital e do

capital  produtivo  no período de 1991 a 2015,  que vem sofrendo estagnação no

mesmo período.

Figura 8 – Taxas de crescimento da financeirização do capital e do capital produtivo

no período de 1991 a 2015

    Fonte: Bruno (2016, p. 4). 

Como já citado, o capital-financeiro busca firmar, junto ao Estado, parcerias

público-privadas  (PPP),  organizações  sociais  (O.S.),  ou  concessões  de  bens

públicos, desde que haja o pagamento de prestações pelos serviços prestados, o

que aumenta o endividamento público. 

Diferentemente,  o  capital-financeiro  em  países  com  economias

desenvolvidas, busca financiar os interesses privados de famílias que apresentam

crédito para adquirir bens de consumo, ou empresas que procuram aumentar seu

portfólio. Já em países subdesenvolvidos, o mercado financeiro tem pouco interesse

no seguimento privado,  que em sua grande maioria  é  composto por  famílias de
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classe média baixa, com pouca linha de crédito aprovada e, quase sempre, que se

encontram inadimplentes para assumir novos compromissos. Com as empresas, os

financiamentos  são direcionados às  de grande porte,  excluindo as  de pequenos

serviços justamente por não terem saúde financeira. 

As consequências dessas ações para o país são diversas, mas o que mais

chama a atenção é o baixo crescimento econômico devido à retração do consumo

por falta de disponibilidade de crédito à sociedade, elevando ainda mais a pobreza e

a desigualdade social e afetando a qualidade de vida socialmente aceitável. 

Outra preocupação para o país está no aumento da taxa de juros Selic para

controlar a inflação, promovendo efeitos deletérios, pois a dívida pública fica mais

cara visto que os gastos não estão relacionados necessariamente na aquisição de

nova infraestrutura, tecnologia, educação ou saúde, mas apenas no pagamento dos

juros da dívida pública, ou seja, retroalimentando o capital-financeiro.

Ficam  claros  os  efeitos  positivos  quando  há  investimentos  em  saúde,

previdência,  educação  e  infraestrutura,  proporcionando  qualidade  de  vida  social,

reduzindo o custo de produção e aumentando significativamente a economia com a

alta do PIB per capita.

Com a saúde financeira do país ajustada, os trabalhadores contam com mais

oportunidades  de  emprego,  desfrutam de  maiores  rendimentos  salariais  e  maior

aporte  nas  contribuições  sociais,  algo  que  ficou  conhecido  como  “rendas  de

atividades”,  ou  seja,  quando  a  renda  do  trabalhador  está  a  serviço  da  renda

socioeconômica. 

A contrassenso, o mercado financeiro inovou a ordem econômica implantando

as  “rendas  de  patrimônio  ou  rendas  de  ativos”, distanciando-se  da  lógica  de

crescimento social com investimentos na força de trabalho, mas a concentração do

investimento  permaneceu  em  ativos  públicos  ou  privados,  sendo  necessárias

alterações significativas nas legislações trabalhistas e previdenciárias com objetivo

de aumentar seus lucros (BRUNO, 2016). 

O novo modelo de renda de patrimônio/ativos subordina o Estado a restringir

investimentos  nas  políticas  públicas  e  a  canalizar  os  recursos  públicos  para  o

pagamento contínuo dos juros da dívida pública, fortalecendo o rentismo patrimonial

de  capital.  Por  outro  lado,  a  cooptação  do  Congresso  Nacional  pelo  mercado

financeiro busca melhorar o arcabouço jurídico em prol da proteção jurídica ao setor

financeiro, retardando legislações que possam repactuar parte destes juros pagos
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ao  interesse  da  nação  e  impedir  qualquer  penalidade  ao  mercado  de  capital

financeiro.

No  caso  brasileiro,  as  famílias  mais  pobres  têm sustentado  a  riqueza  de

menos de 10% dos mais ricos da população,  os quais detêm cerca de 80% da

riqueza do país sendo beneficiados com o pagamento de juros e que contam ainda

com  legislações  enfraquecidas  que  exploram  a  força  de  trabalho  (OLIVEIRA;

GIMENES, 2020). O economista e professor da PUC-SP, Ladislau Dowbor, explicou

como está funcionando a nova forma de exploração através da cobrança de juros. 

Os 42 bilionários brasileiros aumentaram suas fortunas em R$ 180
bilhões em quatro meses na pandemia. Cento e oitenta bilhões de
reais são seis anos de Bolsa Família, só que, em vez de ir para 50
milhões de pessoas, vai para 42 pessoas que não pagam impostos.
Então está agravando a desigualdade e assim paralisa a economia.
(OLIVEIRA; GIMENES, 2020). 

É consenso entre os intelectuais que o capitalismo vem passando por crises

desde os anos 1970, quando terminou o período da era de ouro após a reconstrução

da Europa, o que vem ocasionando longos períodos de recessão em nível mundial.

Neste sentido, nos últimos 40 anos, o neoliberalismo tem sido o projeto apresentado

para salvar o modelo capitalista tradicional. 

As mudanças são na ordem de alterar o modelo de produção e circulação de

mercadorias por meio da terceirização da mão-de-obra, flexibilização dos direitos

trabalhistas,  redução  do  Estado  Social,  mercantilização  dos  direitos  sociais,

enfraquecimento  sindical  e  na  esfera  social,  impingindo a  ideologia  individualista

frente ao sentimento coletivizado e a privatização do patrimônio público.

A pandemia do Covid-19 acelerou as mudanças do capitalismo produtivo para

o  capitalismo  financeiro  especulativo  e,  ainda  sob  os  efeitos  da  contaminação

mundial, abriu caminhos para mudanças nos direitos trabalhistas, previdenciários e

tributários, como, por exemplo, o perdão de impostos e a desoneração da folha de

pagamento bem como a reforma administrativa dos servidores públicos que visa à

retirada de direitos dos servidores de menores cargos em detrimento  de cargos

elitistas, como os de juízes, promotores, auditores, etc. O capital se apropriou das

dificuldades pandêmicas e imprimiu no tecido social a ideia de redução de direitos

para salvar empregos.

Neste diapasão, o modelo de trabalho  home office foi  a chave encontrada
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para a diminuição dos custos das empresas, como aluguéis, mobiliário, manutenção

predial,  transporte  e  alimentação.  Entretanto,  não  houve  a  mesma preocupação

quanto aos impactos nocivos à qualidade de vida dos trabalhadores, como local de

trabalho, custos com alimentação e energia,  ergonomia, os coletivismos entre os

trabalhadores, dentre outros.

Por outro lado, o sistema capitalista se uniu ao Estado Social para financiar os

gastos  do  Estado  com  empréstimos  a  juros  altos,  abertura  de  contratos

emergenciais  sem  licitação  com  empresas  duvidosas,  compra  de  insumos

hospitalares e vacinas de empresas fornecedoras por exclusividade sem entrega de

patente ou transferência de tecnologia.

Desta maneira, o Estado ficou mais endividado e o sistema capitalista obteve

mais lucro em meio às perdas de vidas e de fechamentos de postos de trabalho do

terceiro setor. Paralelamente, a fusão de grandes empresas, sendo incorporadas em

meio à pandemia (como a venda do Hipermercado Extra para o Assaí)17, a compra

de pequenas empresas que faziam concorrência a grandes empresários, a aquisição

de imóveis  públicos e  privados para a construção de grandes empreendimentos

imobiliários com ajuda financeira de bancos públicos, e, por fim, o setor bancário se

locupletando  do  momento  de  fragilidade  financeira  de  pequenos  comerciantes  e

oferecendo  empréstimos  a  juros  altos  como  fonte  de  socorro  em  garantia  de

hipotecas.

Em suma, a pandemia foi um caos para os trabalhadores e cidadãos de um

modo geral, mas uma fonte inesgotável de aumento do patrimônio para o capital

dominante e tudo isso apoiado pelo Estado.

O que se pode concluir sobre o novo modelo de capital financeiro é que ele

explora a especulação e veio para obter mais lucro sobre a mais valia, dado que o

ideal  do sistema capitalista é capitanear parte dos ganhos do cidadão comum e

retirar do Estado parte dos impostos através de juros da dívida pública. Tudo isso

para alimentar o mercado financeiro que visa aumentar o lucro sem dispêndio de

trabalho.

17 Grupo Pão de Açúcar vende 71 pontos do Extra ao Assaí e deixa segmento de hipermercados.
Negócio é avaliado em R$ 5,2 bilhões, dos quais R$ 4 bilhões serão pagos de forma parcelada
pelo  Assaí  até  2024.  Disponível  em:
https://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2021/10/15/grupo-pao-de-acucar-vende-71-pontos-
do-extra-ao-assai-e-deixa-segmento-de-hipermercados.ghtml. Acesso em: 12 jan. 2022. 

https://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2021/10/15/grupo-pao-de-acucar-vende-71-pontos-do-extra-ao-assai-e-deixa-segmento-de-hipermercados.ghtml
https://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2021/10/15/grupo-pao-de-acucar-vende-71-pontos-do-extra-ao-assai-e-deixa-segmento-de-hipermercados.ghtml
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3.1 Previdência chilena como modelo de capitalização 

O modelo de privatização da previdência se iniciou em 1981 contando com a

aderência de 30 países, destes, 18 já fizeram as reformas que retornou total,  ou

parcialmente, ao modelo de solidariedade.

O retorno para a previdência solidária foi gradual para muitos países, dentre

eles,  a  Hungria,  o  Cazaquistão  e  o  México  registraram  baixas  coberturas  das

aposentadorias,  pensões  e  benefícios  devido  a  vários  motivos,  sendo  os  mais

relevantes as taxas administrativas e as exigências burocráticas que dificultaram o

acesso, além de reduzirem os reais valores a serem pagos, afetando até mesmo a

economia regional. 

Para se comparar a importância das aposentadorias e pensões pagas pela

previdência  social,  somente  no  Brasil,  a  participação  dos  aposentados  e

pensionistas na economia regional chega a 25% do PIB de 693 cidades (ANDRADE,

2020). 

Uma observação importante sobre os países que retornaram à previdência

pública  e  solidária  relaciona-se  ao  fato  de  que  a  capitalização  da  previdência

individualizada afetou até mesmos as futuras mães, pois os auxílios maternidade

ficaram menores em comparação aos benefícios auferidos pela previdência pública. 

O  custo  de  transição  também foi  um fator  importante  para  muitos  países

retornarem  com  para  a  previdência  pública.  As  instituições  financeiras  fizeram

projeções  de  transferências  muito  abaixo,  o  que  ocasionou  o  endividamento  do

Estado. Na Bolívia, por exemplo, os custos chegaram a 2,5 vezes a projeção; e, na

Argentina,  o  custo  foi  inicialmente  de 0,2% do  PIB,  em 1994,  com projeção  de

aumento de 18 vezes para cerca de 3,6% do PIB, o que levou a Argentina estatizar

a previdência em 2008 (A NOVA..., 2018).

Outro  grande  fator  que  contribuiu  para  a  desistência  dos  fundos  de

previdência privada em muitos  países foi  as taxas administrativas,  de gestão de

investimentos,  de  custódia,  de  garantia,  de  auditoria,  de  publicidade  e  as  taxas

jurídicas elevadas. Estas, por sua vez, reduziram as aposentadorias. A Tabela 1

contém os custos administrativos antes e depois da privatização da previdência em

alguns países.
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Tabela 1 – Comparativo entre os custos administrativos antes e depois da

privatização da previdência em alguns países

     Fonte: Ortiz et al. (2019, p. 2). 

A falta de competição entre as instituições também foi determinante para que

as  aposentadorias  fosse  menores,  pois  os  monopólios  financeiros  tabelaram os

valores das aposentadorias e pensões dos beneficiários a valores muito abaixo dos

desejados.  No  Chile,  as  administradoras  de  fundos  privados  de  previdência,  as

AFPs, saíram de 21 instituições, em 1994, para 5 instituições, em 2008. Destas, três

são detentoras de 86% dos ativos.  

As crises econômicas foram balizadoras para a desestruturação do modelo de

previdência privada. Na crise global de 2008, o governo chileno teve que intervir e

pagar os proventos dos beneficiários do sistema privado, de igual modo, o governo

argentino  cobriu  77%  das  aposentadorias  de  445.000  aposentados  e  179.000

segurados.

Assim, as experiências com as crises econômicas mundiais mostraram que o

mercado  financeiro  privado  não  consegue  honrar  os  compromissos  com  os

aposentados e pensionistas, necessitando socorrer ao Estado.

Neste sentido, é importante salientar que na América Latina, o Chile foi  o

primeiro país a adotar o sistema de capitalização individual em 1981, no governo

militar  de  Augusto  Pinochet.  Pelo  modelo  apresentado,  cada  cidadão  deveria

financiar sua pensão por meio de cotizações individuais obrigatórias e voluntárias
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(para aqueles com capacidade de poupança), direcionadas a um fundo gerido pelas

Administradoras de Fundos de Pensões (Administradoras de Fondos de Pensiones),

instituições privadas que poderiam investir tais recursos no mercado financeiro. 

A cotização individual é um depósito feito por cada contribuinte e o valor da

aposentadoria é calculado segundo os depósitos ofertados ao longo da vida laboral.

Neste período, as instituições privadas administram estas cotas em forma de fundos

com cobranças de taxas, sendo fiscalizadas pelo Estado.

Alguns  países,  motivados  pelo  novo  modelo  de  previdência,  criaram

incentivos  para  desfiliar  os  contribuintes  do  modelo  público  para  o  privado  aos

contribuintes que resistiram à migração para o novo modelo, que passaram a contar

apenas com suas próprias contribuições, sendo retirada toda forma de custeio entre

empregadores e Estado.

A OCDE apontou no relatório de 2017 (ORGANIZATION...,  2017), sobre o

sistema de aposentadoria e pensões do Chile que a idade média dos chilenos para

se aposentar era de 64,3 anos, uma das expectativas de vida mais baixa dentre os

países pesquisados. 

Segundo Monteiro (2019), neste mesmo documento da OCDE, consta que as

aposentadorias e pensões são uma das mais baixas, chegando a benefícios com

valores  próximos  a  50%  do  salário-mínimo,  obrigando  os  aposentados  e

pensionistas a retornarem ao trabalho, ou a recorrerem ao Estado com auxílio de

pensão complementar.

Para a Organization for Economic Cooperation and Development (2017), ficou

evidente que o Chile apresenta um dos menores salários dos países pesquisados,

superando apenas o México, para ser mais preciso. O relatório apontou também a

média salarial dos países da OCDE chega a USD 42.682,00 por ano, enquanto que

no Chile este valor não ultrapassa USD 20.538,00 por ano.

O primeiro governo da presidente Michelle Bachelet (2006-2010), no Chile,

procurou atender uma demanda da sociedade civil com a criação da pensão básica

solidária  e  a  contribuição  previdenciária  solidária,  cujo  propósito  era  atenuar  os

efeitos do sistema nefasto da privatização da previdência. Mesmo assim, não surtil

grandes efeitos e as reivindicações pelo fim do sistema de capitalização estão cada

vez maiores nos últimos anos (UTHOFF, 2016).

Os  bancos  internacionais  são  os  principais  financiadores  do  sistema  de

capitalização,  como  a:  Metlife (EUA);  Principal  Finance  Group (EUA);  Citigroup
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(EUA); BTG Pactual (Brasil) e Grupo Sura (Colômbia) (TEODORO, 2021).  

Já no atual governo do Presidente Sebastian Piñera aventou-se um projeto de

lei para reformar o sistema previdenciário chileno com o propósito de fortalecer o

sistema solidário co-participativo entre governo, empregador e empregado, retirando

a exclusividade das AFPs,  mas as negociações referentes ao projeto social  não

vingaram devido ao presidente ter fortes ligações com o mercado financeiro. 

Pesquisas  apontaram  que  nos  últimos  anos  os  idosos  chilenos

desenvolveram sérios comprometimentos com a saúde mental,  como depressão,

síndrome do pânico e transtorno de ansiedade, que estão diretamente relacionados

ao período após a aposentadoria. 

Sendo  assim,  houve  um aumento  nas  taxa  de  suicídio  no  país  entre  os

aposentados e pensionistas devido às dificuldades socioeconômicas visto que as

aposentadorias  e  pensões  se  mostravam  insuficientes  para  sua  subsistência,

obrigando-os  a  continuarem  trabalhando  mesmo  após  já  terem  se  aposentado

(CHILE..., 2019).

Ainda sobre as questões socioeconômicas, os idosos chilenos têm passado

por  grandes  conflitos  familiares  por  acreditarem  estar  incomodando  parentes  e

amigos, gerando altos índices de depressão, seguido por abandono social e solidão

levando a suicídios que são tratados como um fenômeno multicausal. 

Por fim, o Chile tem sido o país que mais perdurou o sistema de capitalização

da previdência.  Os relatórios da OCDE, entidades chilenas, organizações civis e

relatos dos aposentados demonstram que este modelo não favorece o contribuinte,

mas sim se tornou um financiador de fundos de investimentos administrados por

instituições  financeiras  privadas.  Este  mesmo  modelo  também  tem  cooptado

recursos públicos  do  Estado com as  taxas  de  transição  em períodos de crises,

repassam os ônus ao governo. 

A sociedade civil chilena vem reivindicando nos últimos anos o fim do modelo

de capitalização da previdência. Entretanto, encontra forte resistência liberal e ultra-

neoliberal no parlamento, dificultando o fim da capitalização, como aconteceu, por

exemplo, na vizinha Argentina.
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3.2 A capitalização à brasileira

Outro ponto que merece ser abordado, e que é muito pouco comentado pela

imprensa circular, é a retirada de recursos da previdência social através da DRU18,

que vem sendo renovada por todos os governos, conforme detalhado no Quadro 2,

a seguir. 

Quadro 3 – Histórico da DRU – 1994-2015

Fonte: Dias (2011). 

O Quadro 3 apresenta as retiradas das receitas do orçamento da Seguridade

Social por meio da DRU, que somaram, em 2014, mais de R$ 63 bilhões. 

Quadro 4 – Orçamento da seguridade social (DRU, 2014)

     Fonte: Associação Nacional dos Fiscais de Contribuições Previdenciárias (2002). 

18 Criada em 1994 com o nome de Fundo Social  de Emergência (FSE),  essa desvinculação foi
instituída para estabilizar a economia logo após o Plano Real. No ano 2000, o nome foi trocado
para Desvinculação de Receitas da União. Na prática, permite que o governo aplique os recursos
destinados a áreas como educação, saúde e previdência social em qualquer despesa considerada
prioritária e na formação de superávit primário. A DRU também possibilita o manejo de recursos
para o pagamento de juros da dívida pública. Prorrogada diversas vezes, a DRU ficou em vigor até
31 de dezembro de 2015.  Em julho,  o governo federal  enviou ao Congresso Nacional  a  PEC
87/2015, estendendo novamente o instrumento até 2023 (BRESCIANINI, 2018). 

http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1567815
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1567815
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Quadro 5 – Projeção das retiradas da receita de contribuição social com alíquota de

20% através da DRU

  Fonte: Assessoria CONASEMS (2015). 

Quadro 6 – Projeção das Retiradas das Receitas de contribuição sociais com

alíquota de 30% através da DRU

  Fonte: Assessoria CONASEMS (2015).

Tais  projeções  apontaram  valores  desvinculados  do  orçamento  da

Seguridade de Social acima de R$ 20 bilhões para o ano de 2023, considerando-se

a alíquota de 20%, podendo ultrapassar R$ 180 bilhões se adotada a alíquota de

30%, conforme ilustrado nas Figuras 8 e 9.
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Figura 9 – Receitas desvinculadas pela DRU na projeção de 20% a partir de 2015

   Fonte: Associação Nacional dos Fiscais de Contribuições Previdenciárias (2002).

Figura 10 – Receitas desvinculadas pela DRU na projeção de 30% a partir de 2015

    Fonte: Associação Nacional dos Fiscais de Contribuições Previdenciárias (2002).

Os anos 1990 também foram marcados por uma forte onda de globalização

econômica capitaneada pelo capital  financeiro,  e,  no  Brasil,  as  privatizações,  ou

participações  acionárias  de  empresas  privadas  em  empresas  estatais,  foram

marcantes. Exemplo desse movimento foi a venda da Companhia Vale do Rio Doce

sob a chancela do Estado. 
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Além das vendas das estatais para grupos estrangeiros, o Estado brasileiro

transferiu  o  direito  de  administração  das  folhas  de  pagamento  dos  benefícios

previdenciários, gerenciados anteriormente pelo INSS, de 2006 até 2010, ofertando-

as a instituições financeiras privadas por meio de leilões. Com isso, foram gastos

R$ 372,8 milhões com pagamentos a bancos pelos serviços executados (CARAM,

2019).

Entretanto, a manobra mais empregada nos últimos anos, articulada entre o

governo e o mercado financeiro, foi a capitalização da previdência social, ou seja,

sua  conversão  em  previdência  privada  ao  ser  operacionalizada  por  instituições

financeiras privadas, em paralelo com os fundos de pensões de regime fechado, ou

previdência  complementar  aberta,  operacionalizados  por  instituições  financeiras

privadas. 

Conforme  mencionado  na  subseção  2.2,  o  governo  Lula  inaugurou  a

Fundação  de  Previdência  Complementar  do  Servidor  Público  Federal  do  Poder

Executivo  (FUNPRESP)  com  o  objetivo  de  cortar  gastos  do  poder  executivo,

especificamente com a folha de pagamento dos servidores públicos federais. 

Estudos  realizados  com  técnicas  matemáticas  atuariais  apontaram  que

haverá perdas salariais aos futuros aposentados (RODRIGUES; AFONSO, 2015).

Para atenuar e cobrir as futuras perdas salariais, os servidores devem aumentar as

alíquotas de contribuição, o que fica inviável, pois a “menor contribuição necessária

seria de 34% para uma servidora de 35 anos com salário de R$ 10.000,00, já a

maior contribuição seria de 74% para um servidor de 50 anos com salário de R$

10.000,00” (RODRIGUES; AFONSO, 2015, p. 1498).

Para Alencar e Granemann (2009), a criação destes fundos administrados por

instituições financeiras privadas provocou uma transferência na detenção dos títulos

da dívida pública e angariou uma grande fatia do orçamento público, com aportes

mensais, para o pagamento de juros pelo governo federal.  

Em 2020,  o  orçamento  da  União  contou  com  o  chamado  “orçamento  de

guerra”,  autorizado pela Emenda Constitucional  106/2020 (que instituiu  o  regime

extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento de calamidade

pública decorrente da pandemia), para o período da pandemia de Covid-19, que

alocou a  maior  parte  do  orçamento  federal  destinado  ao pagamento  de  juros  e

amortizações da dívida pública.  Os “gastos com essa dívida atingiram R$ 1,381

trilhão, quantia 33% superior ao valor gasto em 2019, privilegiando principalmente
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grandes  bancos  e  investidores  nacionais  e  estrangeiros”  (FATTORELLI;  ÁVILA;

MULLER, 2021).

Nesta  mesma ótica,  Maria  Lucia  Lopes da Silva  (2018)  esclareceu  que a

previdência social vem sofrendo fortes ataques desde os últimos vinte anos com o

único objetivo de dar lugar ao sistema de capitalização e aos fundos de pensões

privados. 

A capitalização da previdência vem sendo apresentada como um caminho a

ser  seguido  por  vários  países  no  mundo  com  o  intuito  de  equalizar  as  contas

públicas do governo, ou seja, trata-se de uma política neoliberal de diminuição dos

gastos do Estado Social com o repasse de políticas sociais ao setor privado. 

Para ela, “esse quadro explica por que nos últimos vinte anos no Brasil os

direitos previdenciários foram duramente atacados [...] para dar lugar à expansão da

previdência dos fundos de pensão e das empresas de planos privados”  (SILVA,

2018, p. 135). 

Além disso, a capitalização é uma velha conhecida do Brasil tendo surgido na

época do Império quando Dom Pedro I inaugurou a Constituição Política do Império

do Brasil, conhecida como a Constituição de 1824. Foi a primeira Constituição do

Brasil  que  apresentou  em  seu  bojo  o  “socorro  público”,  cujas  atividades  eram

desenvolvidas pela iniciativa privada por  meio das santas casas de misericórdia,

sendo a Santa Casa da Misericórdia de Santos, em 1553, a primeira a atender os

segurados. 

Os socorros públicos eram, na verdade, a capitalização individual  de cada

contribuinte que aportava valores a uma instituição privada de fundos, quando, na

idade pré-determinada, tinha o direto de sacar o numerário. 

Posteriormente,  em 1923,  o  Deputado  Eloy  Chaves  propôs  o  sistema  de

caixas  de  aposentadorias  e  pensões  operacionalizadas  pelo  sistema  de

capitalização,  conforme apontado  na  subseção  1.2,  este  modelo  atendia  a  uma

pequena parcela da sociedade.

Em 2019,  a  proposta  do  então Ministro  da  Economia,  Paulo  Guedes,  em

capitalizar a previdência social  foi  apresentada por meio da PEC 06/2019 com o

argumento de que haveria uma economia de R$ 1,2 trilhão em dez anos para os

cofres públicos. Entretanto, o deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), na comissão

especial  da  Câmara,  retirou  do  texto  o  sonho  ultra-neoliberal  em  transformar  a

previdência  social  do  Brasil  no  modelo  de  Pinochet.  Segundo  o  relator,  mesmo
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retirando a capitalização, os ganhos financeiros para a previdência social serão da

ordem de R$ 863,4 bilhões (SANT'ANA, 2019). 

Tal medida desagradou o governo e todo o mercado financeiro. O governo

questionou  as  perdas,  e  rapidamente  o  relator  fez  uma manobra  tributária  para

compensar  o  déficit.  Primeiro,  transferiu  para  a  Previdência  Social  recursos  do

PIS/PASEP,  que são destinados ao  Fundo  de Amparo  ao  Trabalhador  (FAT),  e

usado pelo BNDES em seus financiamentos. Em um segundo momento, elevou de

15% para  20% a alíquota  da Contribuição Social  sobre  o Lucro  Líquido  (CSLL)

cobrada  dos  bancos.  Estas  mudanças  proporcionaram  uma  adição  de  R$  267

bilhões  em  dez  anos,  atingindo,  assim,  o  cálculo  inicial  planejado  pela  equipe

econômica de R$ 1,13 trilhão em uma década (SANT'ANA, 2019).

Os  deputados  alegaram  que  o  modelo  de  capitalização  da  previdência

apresentado pelo poder executivo não era o ideal para o Brasil devido ao fato de os

trabalhadores terem baixos rendimentos e o custo de transição ser elevado para o

país. Já o relator da PEC, deputado Samuel Moreira, deixou claro ser favorável à

capitalização, mas não no cenário atual (SANT'ANA, 2019). 

Outro  ponto  questionado  pela  comissão  que  analisou  o  projeto  foi  com

relação às distorções no plano social que poderá acontecer como no Chile, ou seja,

o aumento da pobreza devido a aposentadorias abaixo do valor do salário-mínimo e

uma grande possibilidade de adoecimento dos idosos (SANT'ANA, 2019). 

Na época, o então presidente da Câmara, o Deputado Rodrigo Maia (DEM-

RJ),  concordou  em  retirar  do  texto  da  reforma  da  previdência  o  modelo  de

capitalização dizendo à empresa que: “hoje não temos consenso sobre o tema da

capitalização o tema não parece maduro”. 

Em entrevista à época, o Ministro da Economia, Paulo Guedes, alegou que os

parlamentares desidrataram a previdência com a retirada da capitalização, o que

causará impactos negativos na aposentadoria das gerações futuras. Vale lembrar

que  Paulo  Guedes  é  fundador  do  Banco  Pactual  BTG,  sendo  uma  das

administradoras dos fundos de pensões chilenos, como já elencado no item 3.2.

Uma grande dúvida que pairou sobre os parlamentares foi  com relação à

operacionalização da capitalização da previdência, visto que o texto da PEC 06/2019

não  apresentava,  mas  mencionava  a  necessidade  de  normatização  por  lei

complementar,  ou  seja,  ficaria  a  cargo  de  leis  que  exigem  coro  mínimo  para

aprovação. 
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O  que  estava  claro  era  que  a  capitalização  seria  obrigatória  aos  novos

segurados sem a participação do empregador, podendo ter o piso mínimo de um

salário-mínimo.  Outros  detalhes não  estavam descritos,  tais  como a  alíquota  de

contribuição,  o  rendimento  mensal,  as  taxas  administrativas,  os  custos  com  a

transição, dentre outros. Tratava-se, portanto, de um projeto obscuro, como assinar

um cheque em branco, sem os reais levantamentos contábeis e econômicos. 

A  não  obrigatoriedade  da  contribuição  patronal  pesou  muito  e  os

parlamentares  se  preocuparam  com  uma  possível  falência  do  sistema

previdenciário,  como  ocorreu  com  o  modelo  chileno.  Por  outro  lado,  a  equipe

econômica do governo não se interessou em mudar a taxação da base patronal,

alegando que atrapalharia na geração de empregos. 

Os motivos apresentados foram norteadores para a retirada da capitalização

do projeto de emenda à Constituição, assim como os fortes apelos sociais marcados

pelos  movimentos  de  lutas  de  classe,  estudantil,  parlamentares  de  oposição,

partidos políticos, especialistas e o emblemático exemplo privatista chileno, que foi

debatido nos meios de comunicação não como um exemplo de sucesso, mas falido

e causador de prejuízos financeiros e para a saúde dos assegurados. 

Somado  a  isso  está  o  fato  histórico  da  experiência  do  Brasil  com  a

capitalização iniciada nos primeiros sistemas de previdência em formatos de socorro

público  e  caixas  de  pensões  e  aposentadorias,  os  quais  deixavam  de  fora  da

cobertura da segurança social grande parcela da sociedade civil. 
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CONCLUSÃO

A proteção social nasceu como um ato de caridade familiar, onde os filhos, ou

o provedor, no caso o  pater familiae, se via no dever de proteger e guardar todos

sob a sua tutela. Era consenso nas sociedades antigas, tais como a hebraica, a

egípcia,  a  persa  e  a  asiática  o  respeito  aos mais  velhos e  sua veneração pelo

conhecimento adquirido ao longo da vida.

Posteriormente, a lei dos pobres se apresentou no formato de higienização

social. Naquele contexto, a desigualdade social subdividia a sociedade em classes

separando  os  desventurados  da  classe  média,  regulando  o  direito  garantido  de

todos por meio de um comando meritocrático, ou seja,  o que seria direito social

garantido  era  na  verdade um merecimento,  e  os  que não  se  enquadravam nos

requisitos solicitados eram alocados e esquecidos em guetos na periferia. 

O modelo alemão Bismarckiano foi o pioneiro no que se refere à garantia de

direitos  sociais  no  mundo,  pois  previa  a  participação  do  segurado  quanto  ao

pagamento de sua cota e o atendimento do seguro, ou convênio médico, somente

ao contribuinte do sistema, atendidos em agências privadas. Por outro lado, o plano

Beveridge foi o mais próximo do Estado de bem-estar social devido à metodologia

empregada na arrecadação de impostos que acontecia por meio de contribuições

sociais com o custeio vindo dos empregados e dos empregadores, formando uma

tríade e sendo redistribuído de forma igualitária e universal a todos os cidadãos. 

De modo semelhante, o Brasil  criou sua primeira legislação previdenciária,

conhecida  como  Caixas  de  Aposentadorias  e  Pensões,  nos  moldes  do  modelo

alemão, onde era assegurado, com aposentadorias, pensões e atendimento médico

determinado grupo de trabalhadores,  no  caso,  os  ferroviários,  com contribuições

compulsórias  e  obrigatórias  entre  empregado  e  empregador  administrado  por

seguradoras privadas.

Posteriormente, os Institutos de Aposentadoria e Pensões,  por ora,  inovou

com  a  participação  do  Estado,  mas  manteve  as  contribuições  obrigatórias  dos

empregadores  e  empregados,  com  atendimento  aos  trabalhadores  em  seu

respectivo segmento laboral, desde que registrados em carteira de trabalho.

E,  então,  o  Instituto  Nacional  da  Previdência  Social  que,  de  certa  forma,

incorporou mais categorias de trabalhadores inovou com a inclusão dos convênios

público-privados, algo que se tornaria no que se conhece hoje como participação
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público-privada. 

Após a Constituinte de 1988, o princípio da redistribuição foi o norteador da

garantia  de  acesso  aos  direitos  sociais,  apesar  dos  entraves  burocráticos  que

dificultaram sua operacionalização nos serviços  prestados pelo  Estado,  procurou

atingir um Estado de bem-estar social (Welfare State) com amplitude de atendimento

mais igualitário a todos os cidadãos. 

Neste  modelo,  todos  estariam  amparados,  sendo  profissionais  liberais,

autônomos, estagiários, celetistas e estatutários, sem discriminação, com a mesma

regra  de  contribuição  e  as  mesmas  alíquotas  sociais  a  serem  pagas.  Os

trabalhadores  rurais  foram  incorporados,  mediante  comprovação  do  tempo  de

trabalho  (e  não  de  contribuição)  e  também  buscou-se  uma  alternativa  não-

contributiva para idosos e pessoas com deficiência pobres, via BPC. 

Entretanto,  as  reformas  dos  governos  posteriores  foram,  sem  dúvida,

desniveladoras  dos  diretos  sociais  por  ora  garantidos,  alargando  o  vale  da

desigualdade social com a retirada das conquistas sociais. Em diferentes momentos

destas reformas, nota-se um movimento lobista que busca atender os interesses do

capital financeiro e a cooptação de recursos públicos através da retirada de direitos

sociais da previdência, com reformas que encurralam os contribuintes ao sistema

privado como forma de compensar as perdas do sistema público.

Em contrapartida, algumas vantagens reformistas são garantidas ao Estado,

tais como: o retardamento da concessão do direito com o alargamento do tempo de

contribuição  somados  à  idade,  o  estreitamento  dos  acessos  sociais  com  leis

burocráticas que dificultam o enquadramento do cidadão, o enxugamento da folha

de pagamento com aposentadorias, pensões e benefícios, o uso das contribuições

para  pagamento  de  dívidas  correntes  da  máquina  pública  beneficiando  os

parlamentares com privilégios, dentre outros (VIANNA, 1998). 

A  reforma  mais  recente  promovida  pelo  Governo  Bolsonaro,  tendo  como

principal  patrocinador  o ministro  da  economia,  Paulo  Guedes,  buscou agradar  o

mercado financeiro, com proposta de capitalização do sistema da previdência social,

porém com mudanças pontuais, como a participação conjunta do empregado e do

Estado por meio do recolhimento de impostos e aporte ao sistema. O projeto inicial

de  excluir  a  participação  de  empresários  das  contribuições  colocaria  fim  ao

financiamento tripartite,  algo que desagradou o Congresso Nacional, abortando o

projeto ultra-neoliberal.
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Neste sentido, o tema a capitalização, debatido nos últimos anos no Brasil, foi

inspirado também na previdência chilena que já perdura trinta anos e vem pagando

as aposentadorias e pensões com valores menores do que um salário mínimo e

aumentando a extrema pobreza dos mais idosos, agravando também os quadros de

doenças  psíquicas  que  essa  parcela  da  população  naturalmente  costuma

apresentar.

Percebe-se,  com  isso,  um  discurso  comum  nas  esferas  sociais  mais

abastadas da população que trazem o questionamento do quanto o pagamento de

benefícios sociais, por parte do governo federal traz benefícios para o país e não

são meros dispêndios de impostos a uma parcela da sociedade estigmatizada como

de desocupados ou aproveitadores do Estado. Dentre estes benefícios encontram-

se:  bolsa-família,  vale-gás,  desconto  etário  aos  maiores  de  65  anos  e  auxílio

emergencial. 

A falta de consciência política de muitos quando o assunto é relacionado aos

direitos  sociais  já  outorgados  pela  Constituinte  leva  a  falas  preconceituosas,

reacionárias,  facciosas e  desiguais  com vieses de proteção das classes sociais,

desrespeitando os demais que também são contribuintes, mesmo que indiretamente,

pois pagam impostos no consumo, e, portanto, também são detentores de direitos e

não meros favoritos da “ajuda do governo”, como é propalado. 

Neste contexto, o conceito de seguridade social, em especial de previdência,

ainda leva consigo a definição de benefício do Estado para a sociedade, que destoa

da  reivindicação  constitucional  que  garante  o  direito  à  aposentadoria  e  pensão.

Exemplo disso é o BPC, que muitos cidadãos não reconhecem como um direito,

mas sim como uma ajuda do Estado. Este, por sua vez, procura dificultar o acesso

com reformas que levam à judicialização.

Sendo assim, historicamente, evidenciou-se que as reformas implementadas

pós  Constituição  de  1988  não  consideraram  a  previdência  social  um  direto  de

cidadania  aos  trabalhadores,  nem  tampouco  uma  ferramenta  para  conduzir  à

diminuição da desigualdade social no país, mas apenas como um ônus ao Estado e

uma fonte de lucro para as instituições financeiras. 
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