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REFORMA DA PREVIDÊNCIA:
AJUSTE NECESSÁRIO OU GOLPE A 
DIREITOS DOS TRABALHADORES?

Neste momento de intensas turbulências 
política e econômica, a proposta de refor-
ma da previdência social – a qual, segundo 
aqueles que buscam alterar as regras então 
vigentes, seria deficitária e insustentável – 
surge como medida necessária.

Todavia, os pressupostos utilizados por 
tais interlocutores são – talvez proposital-
mente – incompletos, além de questioná-
veis, uma vez que, para a apuração do su-
posto rombo, os defensores dessa teoria 
consideram no cálculo somente as contri-
buições que incidem sobre a folha de paga-
mento e a totalidade dos valores gastos com 
benefícios previdenciários.

É importante mencionar que a previdên-
cia social é apenas uma das três ações que 
integram o amplo sistema conhecido como 
seguridade social, o qual também é com-
posto pela saúde e pela assistência social, 
conforme se depreende da redação do arti-
go 194 da Constituição Federal.

A partir disso, tem-se por certo que a 
análise da situação atual da previdência não 
pode ser feita isoladamente. É preciso con-
siderar o conjunto por ela integrado, qual 
seja, a seguridade social.

O disposto no artigo 195 da Constituição 
Federal não deixa dúvidas: o orçamento da 
seguridade social é único e suas receitas ad-

vêm tanto das contribuições que incidem 
sobre as folhas de pagamento quanto das 
contribuições sociais que foram criadas jus-
tamente com a finalidade de financiar o sis-
tema.

Assim, quando a análise da atual situação 
previdenciária parte do exame da segurida-
de social, a condição encontrada é bastante 
diferente daquela informada pelo Ministério 
da Previdência Social e pelos defensores da 
reforma que aqui se discute. Em verdade, o 
sistema é superavitário.

Conforme apuração realizada pela Asso-
ciação Nacional dos Auditores da Receita 
Federal do Brasil (Anfip), a seguridade social 
do Brasil atingiu, no ano de 2014, superá-
vit no valor de R$ 53,8 bilhões
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, e também 

houve superávit nos anos anteriores – R$ 77 
bilhões em 2011

2
, R$ 78 bilhões em 2012
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e R$ 76 bilhões em 2013
4
. Apesar da queda 
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em relação aos anos anteriores, o resultado 
obtido em 2014 está longe de justificar o 
discurso de colapso e de rombo, bem como 
o terrorismo social feito por aqueles que de-
fendem a proposta de reforma da previdên-
cia apresentada pelo governo interino.

O modelo previdenciário brasileiro foi 
criado com base em uma fonte tripartite de 
financiamento, composta por empregador, 
empregado e Estado. Nesse ponto é preci-
so atentar-se para a questão de que aqueles 
que divulgam a existência do suposto déficit 
fazem-no de acordo com os resultados cor-
respondentes à parcela de recursos que ca-
beria ao Estado, recursos esses que são obti-
dos a partir das arrecadações já informadas.

Além de não cumprir com sua parte no 
custeio da previdência, o governo ainda é 
responsável pelos prejuízos identificados 
no sistema, seja em razão de sua ação (me-
diante renúncias fiscais, desonerações e o 
mecanismo da Desvinculação das Receitas 
da União – DRU) ou por sua omissão (inefi-
cácia na cobrança da dívida ativa) – medi-
das que não são mais que bondades com o 
empresariado e com a política econômica, o 
que por certo não pode justificar a retirada 
de direitos sociais e a criação de obstáculos 
ao acesso dos trabalhadores aos benefícios 
previdenciários.

Ora, se há necessidade de uma reforma da 
previdência, o ponto de partida certamente 
deve ser a mudança de tais políticas, evitan-
do-se que valores destinados à manutenção 
do sistema sejam direcionados a fins alheios 
à seguridade social, ou que simplesmente 
deixem de entrar para os cofres públicos.

Como resposta à crise econômica, o go-
verno brasileiro se fez valer excessivamente, 
em especial a partir de 2011, de renúncias, 
desonerações tributárias e incentivos fiscais, 
medidas tomadas como forma de fomentar a 
economia, as exportações e os investimentos. 
De acordo com a Receita Federal, as renún-
cias totalizaram, em 2014, R$ 253,9 bilhões, o 
que correspondeu a 22,1% da arrecadação e 

a 4,92% do Produto Interno Bruto (PIB)
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A mais latente dessas medidas é a deso-
neração da folha de pagamento, que afeta 
diretamente a seguridade social. Criada em 
2011, com prazo determinado até 2012 e 
direcionada a determinados setores indus-
triais e de serviços, a medida, além de ter 
sido prorrogada, foi estendida a muitos ou-
tros setores.

Em que pese a disposição legal prever a 
obrigação de o governo compensar, com 
recursos do orçamento fiscal e de forma 
equivalente, os valores que deixassem de 
ser adimplidos pelo empresariado, desde o 
início de vigência da medida a referida com-
pensação jamais ocorreu da forma como pro-
gramada, uma vez que, a cada ano, a quantia 
adimplida pelo governo sempre se mostrou 
inferior ao resultado das desonerações.

Estima-se que em 2014 a diferença entre 
a compensação e as renúncias tenha sido da 
ordem de R$ 3,7 bilhões, ou seja, houve um 
evidente prejuízo ao orçamento da seguri-
dade social, o que não se pode admitir em 
nenhuma hipótese.

A reestruturação da arrecadação e o con-
trole das medidas de desoneração precisam, 
urgentemente, ser revisadas, principalmen-
te quando se considera o cenário de avanço 
da possibilidade de ampliação do regime de 
terceirização discutido no Congresso Nacio-
nal, o qual, se aprovado, além de implicar 
perdas salariais e de outros direitos aos tra-
balhadores, impactará, sem dúvida, na arre-
cadação.

Como grande parte das empresas que 
oferecem empregados terceirizados estão 
vinculadas ao Simples Nacional, é fato que 
se trata de empresas beneficiadas pela de-
soneração da folha de pagamento.

Com relação à DRU a preocupação é ain-
da maior, haja vista a aprovação no Senado 
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do projeto que prorroga, até 2023, a possi-
bilidade de utilização do mecanismo (PEC 
31/2016), o qual ainda eleva o percentual 
autorizado, de 20% para 30% de todos os 
impostos e contribuições sociais federais – 
ou seja, amplia a possibilidade de o governo 
utilizar livremente os valores oriundos da ar-
recadação.

Criado em 1994, com o nome de Fundo 
Social de Emergência (FSE), o mecanismo 
vem sendo utilizado desde então, desobri-
gando a União de repassar integralmente 
os recursos vinculados à seguridade e às 
despesas associadas às contribuições so-
ciais. Em 2014, estima-se que tenham sido 
retirados do orçamento da seguridade, por 
meio do mecanismo da DRU, cerca de R$ 63 
bilhões, valor esse que somente pode ser es-
timado, devido ao fato de que as quantias 
efetivamente desvinculadas não constam 
nos relatórios governamentais como trans-
ferências de recursos, mas sim como se ori-
ginariamente fossem parte do orçamento 
fiscal.

Por fim, com relação à dívida ativa previ-
denciária, o levantamento da Anfip aponta 
que os valores já somam cerca de R$ 340 bi-
lhões.

Conclui-se, claramente, que a simples co-
brança efetiva dos valores que deveriam ter 
sido adimplidos pelas empresas e trabalha-
dores que não honraram com as suas contri-
buições previdenciárias seria suficiente para 
cobrir o suposto rombo. Todavia, a Fazenda 
Nacional permanece inerte, sem qualquer 
manifestação ou posicionamento no senti-
do de acelerar a recuperação dos créditos 
inscritos na dívida ativa da previdência, pre-
ferindo, de forma transversa, fomentar pre-
tensões que dificultam o acesso dos traba-
lhadores aos benefícios existentes.

Medidas que dependem apenas da de-
monstração de vontade da União, como o 
aumento do rigor na fiscalização previden-
ciária e a iniciativa da Fazenda Nacional em 
cobrar a dívida ativa, já seriam uma sinaliza-
ção de que o governo busca reestabelecer o 

controle das contas públicas.
Ou seja, o governo é o principal respon-

sável pela instabilidade do sistema de se-
guridade social, o qual, mesmo com todo o 
ataque sobre suas receitas, permanece su-
peravitário, o que significa que a seguridade 
social brasileira é sustentável.

Superadas as inverdades escondidas na 
suposta necessidade de reforma da previ-
dência, é importante tratar sobre a propos-
ta do governo atual para o tema, a qual não 
passa de uma reforma de benefícios que 
busca somente obstaculizar o acesso dos 
trabalhadores aos direitos sociais que lhes 
são devidos.

Ademais, essa situação de aparente crise 
tem se repetido ao longo do tempo. Em to-
das as oportunidades em que foram discuti-
das reformas da previdência, o que se viu fo-
ram unicamente alterações nos benefícios, 
as quais implicaram prejuízos diretos aos 
empregados, acabando por tornar o regime 
de previdência cada vez menos atrativo.

Basta recordar a Emenda Constitucional 
nº 20, de iniciativa do então presidente Fer-
nando Henrique Cardoso, a qual tramitou 
durante 45 meses no Congresso Nacional, 
tendo sido promulgada em 15 de dezembro 
de 1998. Afetada pelo ambiente econômico 
de iminente crise, a emenda foi intensamen-
te influenciada por um enfoque econômico 
e atuarial, visando aos resultados financeiros 
de sua implantação
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O projeto inicial, cujos principais pontos 
defendidos (e rejeitados pelo Congresso) 
diziam respeito ao estabelecimento de uma 
idade mínima para a aposentadoria dos tra-
balhadores da iniciativa privada, acaba de 
voltar à tona como principal temática em 
debate na proposta apresentada pelo go-
verno atual.

E mais: ambos apresentam como carac-
terística a redução de despesas dos benefí-
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cios do regime geral, sem prever nenhuma 
medida para o aumento da arrecadação; ou 
seja, adotam viés unicamente econômico, 
sem nenhuma relação com a finalidade da 
seguridade social. Pelo contrário, atentam 
diretamente contra o preceito do sistema 
de assegurar direitos relativos à previdência 
(art. 194 CF), de forma que o que se vê é jus-
tamente um novo golpe a tais direitos.

É fundamental que se trate, neste mo-
mento, dos principais tópicos até então 
apontados como parte da proposta de refor-
ma de benefícios que será apresentada pelo 
governo de Michel Temer. São eles:

i) Idade mínima para concessão de be-
nefícios. Conforme exposto anteriormente, 
a temática da idade mínima é recorrente 
no cenário político brasileiro, tendo havido 
tentativas de se estabelecer um limite etá-
rio mínimo para a concessão dos benefícios 
nos governos dos ex-presidentes Fernando 
Collor de Mello e Fernando Henrique Car-
doso. O argumento em defesa da medida é 
que, conforme dados do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE), futura-
mente um segurado passará, com base na 
expectativa de vida no Brasil, mais tempo 
aposentado do que na ativa, o que causaria 
um desequilíbrio no sistema previdenciário, 
haja vista que haveria mais beneficiários do 
que contribuintes.

Esse raciocínio é simplista, ainda mais 
quando se está a falar de um país de propor-
ção continental e de absolutas desigualdades 
social, econômica e regional. A expectativa 
de idade não é uniforme, havendo diferen-
ciações entre as regiões brasileiras e também 
entre as classes sociais. Além disso, a desigual-
dade social faz com que o início da atividade 
na classe social predominante ocorra muito 
cedo, situação em que o estabelecimento de 
uma idade mínima implicaria, sem dúvidas, 
prejuízos a esses segurados. Ademais, o esta-
belecimento de idade mínima fará com que 
as pessoas optem por retardar a sua entrada 
no mercado formal de trabalho, uma vez que 
será mais lógico e benéfico optar-se pelo be-

nefício da aposentadoria por idade, reduzin-
do seu tempo de contribuição para apenas o 
tempo de carência.

Por fim, mas não menos relevante, deve-
-se destacar que no sistema previdenciário 
brasileiro já existe idade mínima, a qual, in-
clusive, vem aumentando gradativamente 
ao longo dos anos. O fator previdenciário e 
a inclusão da regra progressiva 85/95 impor-
tam nas mesmas consequências da idade 
mínima, pois o critério “idade” limita o aces-
so à regra 85/95 e, no caso da aplicação do 
fator previdenciário, ocorre redução drástica 
da renda mensal para aqueles que se apo-
sentam mais cedo
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ii) Igualdade entre as regras de aposenta-
doria para homens e mulheres. Sob o argu-
mento de tratamento igualitário entre gê-
neros, e baseados nos registros do IBGE que 
apontam a expectativa de vida da mulher 
como superior à do homem, os defensores 
da reforma da previdência buscam a elimi-
nação da diferenciação de tempos de con-
tribuição entre os gêneros.

É a primeira vez que uma medida dessa 
natureza compõe uma proposta de modifi-
cação da legislação previdenciária. Todavia, 
assim como a temática da idade mínima, a 
análise apresentada é superficial e ignora 
completamente o contexto sociocultural 
brasileiro, desprezando a condição atual da 
mulher no mercado de trabalho.

Além da condição de dupla jornada labo-
ral, a mulher ainda está inserida no mercado 
de trabalho em ocupações predominante-
mente precárias, com maior grau de infor-
malidade, menor remuneração e maior rota-
tividade, não havendo dúvidas de que tais 
condições afetam a vida laboral e também a 
qualidade de vida das seguradas.

É inviável pretender, sem um amplo e pré-
vio debate social, seguido da consequente 
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Acesse também em seu smartphone:

mudança cultural quanto à participação no 
lar, isonomia de remuneração e de condi-
ções de trabalho entre homens e mulheres, 
a igualdade de condições entre os gêneros 
para concessão de aposentadoria. Ora, não 
se pode começar pelo fim; ou seja, não se 
pode pretender igualar condições que se 
diferenciam justamente por refletirem di-
ferentes realidades de vida e contextos so-
ciais, sem que antes tais realidades sejam 
elas próprias igualadas
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iii) Regime único de previdência. A Cons-
tituição Federal do Brasil prevê três formas 
possíveis de regime jurídico previdenciá-
rio: o regime geral (RGPS), o regime próprio 
(RPPS) e o regime complementar. Entre as 
propostas de reforma, há a pretensão de 
convergência entre o RGPS e o RPPS. Toda-
via, ao longo dos últimos anos, alterações 
legislativas já resultaram, de forma tácita, 
na convergência entre os regimes, havendo 
diferenciação somente quanto à forma de 
financiamento
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A unificação dos dois regimes importa-
ria desequilíbrio financeiro e atuarial e re-
sultaria em grave ameaça à posteridade de 
ambos. Qualquer proposta que envolva tal 
medida deve vir acompanhada de esclareci-
mentos quanto ao custeio do novo regime 
unificado. Ou seja, mais uma vez a proposta 
se apresenta superficial, precária e tratan-
do desiguais de forma idêntica, o que, sem 
dúvidas, implica retrocesso nos direitos dos 
trabalhadores.

Concluindo, fica claro que a possível pro-
posta de reforma da previdência apresenta-
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da pelo governo atual busca somente limitar 
o acesso dos trabalhadores aos benefícios 
do regime. Trata-se, portanto, de uma nova 
reforma de benefícios que afronta direitos 
conquistados ao longo do tempo e também 
a função da seguridade social.

Antes de se levar a cabo uma reforma nos 
benefícios, deve ocorrer uma demonstração 
de vontade da União em desarmar a suposta 
bomba-relógio da previdência social, bom-
ba essa criada pela própria União, e pela 
qual urgem medidas como revisão das re-
núncias, das desonerações fiscais e da DRU, 
especialmente quanto à incidência sobre 
contribuições sociais, e, por fim, a imediata 
mudança na política de cobrança da dívida 
ativa das contribuições previdenciárias.

Finalmente, cumpre reiterar que não 
se pode permitir que as consequências da 
omissão e da incompetência governamen-
tais impliquem retirada de direitos dos tra-
balhadores. A previdência é um direito so-
cial de todos.
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