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RESUMO

A  Previdência  Social  pública  brasileira  vem  sofrendo  uma  série  de

transformações ao longo das duas ultimas décadas em função das vicissitudes de uma

sociedade capitalista que experimenta uma dinâmica cada vez maior. As discussões

que concernem à previdência denotam um sistema aparentemente insuficiente para

atender o aumento do numero de beneficiários na medida em que estes deixam de

participar do mercado de trabalho. Contudo, para analisarmos em quais condições a

Previdência  Brasileira  poderá  viabilizar-se  financeiramente  nos  anos  vindouros,

deve-se  colocá-la  na  conjuntura  econômica  para  que  sejam destacadas  não  suas

deficiências,  mas  sim  suas  primazias.  Deste  modo,  é  possível  evidenciar  a

importância  desse  sistema  e  os  impactos  imediatos  que  este  reflete  nas  forças

produtivas.  O intuito  desse  trabalho é  coligir  as  teorias  capazes  de estabelecer  o

vínculo entre a previdência social e as políticas públicas dos anos 90. Para isso, faz-

se imprescindível o exame dos fundamentos que presumem o atual papel do Estado

na economia.

Palavras-chave: Políticas Públicas, Ciência Política, Direito Previdenciário.

ABSTRACT

The Brazilian Social Security system has undergone a series of transformations

over the past two decades due to the development of a capitalist society experiencing

an  increasing  dynamic.  The  disquisitions  that  concern  the  social  security  system

denote an apparent insufficiency to meet the increase in the number of beneficiaries

to the extent that they cease to participate in the labor market. However, in order to

analyze  the  conditions  under  which  the  Brazilian  social  security  system may  be

financially  viable  in  the  years  ahead,  the  focus  must  not  like  be  placed  on  the

shortcomings of the economic conditions, but the primacies. Thus, it is possible to

highlight the importance of this system and the immediate impacts that this reflects

on the productive forces. The aim of this work is to collect the theories capable of
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establishing the link between social security and public policies of the 1990's. For

this reason, indispensable examination of the grounds that assume the current role in

the economy is essential.

Keywords:  Public Policy, Political Science, Brasilian Social Secuty Law.
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INTRODUÇÃO

A questão da previdência contém relevância no atual contexto das mudanças nas

políticas  fiscais  e  organização  das  contas  públicas  da  União,  que  reverberam  o

crescimento econômico e desenvolvimento social. As reformas institucionalizadas no

sistema previdenciário na década de 90 revelam os fundamentos das expectativas

para a sociedade brasileira e o mercado de trabalho. 

Desde a constituinte de 88, existem diversas discussões sobre a existência ou não

de uma crise financeira no sistema que onera paulatinamente o Estado. Contudo,

averiguamos que a importância do sistema previdenciário transcende a contabilidade

discricionária  e  apresenta-se como uma ferramenta propulsora  do consumo e um

canal pelo qual investimentos públicos podem ser viabilizados. É por essa ótica que

se justifica este estudo e analisam-se as formas pelas quais a previdência articula-se

na dinâmica econômica do país.

O objetivo  deste  trabalho é  discutir  se  o  déficit  previdenciário  público  é  um

problema  que  justifica  o  sucateamento  do  sistema  previdenciário,  bem  como

compreender as origens do processo de formação dessa instituição.

O capítulo  I  contém os  aspectos  elementares  da  noção  de  trabalho  sob uma

perspectiva  marxista.  Há  uma  tendência  de  empobrecimento  do  trabalhador  na

relação com o capital. O Estado caracteriza-se como instrumento fundamental para

minimizar  a  precarização  das  condições  de  vida  da  maior  parte  da  população

assalariada  através  da  criação  de  políticas  públicas  como  o  próprio  Sistema

Previdenciário.

O capítulo II entra no âmbito da ciência política ao compreender alguns aspectos

normativos e ideológicos do Estado na análise do caso brasileiro, e sua influência no

sistema previdenciário, ao analisar os principais argumentos a favor dos benefícios

sociais instaurados em 88, trazendo uma análise crítica sobre a visão convencional da

crise previdenciária.

As considerações  finais  configuram um balanço dos  argumentos  apresentados

anteriormente que corroboram com a hipótese de que o Estado tem prioridade na

manutenção do complexo previdenciário e que este contempla a economia capitalista
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na medida em que fornece amparo à classe trabalhadora.
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1.  O TRABALHO NA ECONOMIA CAPITALISTA E A CONCEPÇÃO DO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

A economia  brasileira  atravessa  períodos  prósperos  que  anunciam um futuro

promissor.  O crescimento  do país  durante a  ultima década foi  o  responsável  por

mudanças  importantes  na  condução  da  política  econômica  com  destaque  para

investimentos em indústrias estatais e programas de combate à pobreza. Mas dentre

várias políticas públicas nenhuma é tão delicada quanto a previdenciária, que se vê

envolvida  em  debates  em  sua  maioria  contrários  às  reformas  constitucionais

instauradas em 1988. A despeito da promessa de dias melhores para a sociedade

como um todo,  é necessária  uma substância que seja  o alicerce no qual a  classe

trabalhadora  possa  manter-se  na  atividade  econômica  e  em  conformidade  com

determinado bem-estar social. Essa substância é o sistema previdenciário, que será

tratado  neste  estudo  como  uma  política  essencial  e  também como  um elemento

favorável à circulação da renda no processo capitalista. Assim, busca-se encontrar a

parcela atinente da previdência social na economia brasileira, com ênfase no papel

intervencionista do Estado, através do arcabouço contido na teoria marxista.

A história do pensamento econômico nos traz o caminho percorrido pelos autores

clássicos em seus esforços para entenderem como os homens desde os primórdios

constroem suas organizações produtivas e como se relacionam através do  trabalho

para sua sobrevivência. (ALVES, s/data, p.04).

O trabalho se torna a essência do ser social  na medida em que é a categoria

elementar entre o homem e a natureza, através do qual é possível transforma-la para

a  satisfação  de  suas  necessidades,  bem  como  a  relação  do  homem  com  seus

semelhantes, capazes de gerenciar uma gama de atividades interdependentes fazendo

com que haja uma cooperação cada vez maior entre indivíduos na produção de bens.

(idem, p.04). 

Segundo Adam Smith:

No caso de todas as raças de animais, cada indivíduo, ao atingir a maturidade, é
totalmente independente e, em seu estado natural, não tem necessidade de ajuda de
nenhuma  outra  criatura  vivente.  O  homem,  entretanto,  tem  necessidade  quase
constante da ajuda de seus semelhantes e, é inútil esperar essa ajuda simplesmente
da  benevolência  alheia.  Ele  terá  maior  probabilidade  de  obter  o  que  quer,  se
conseguir ingressar na auto-estima dos outros, mostrando que é vantajoso para eles
fazer-lhe ou dar-lhe aquilo de que ele precisa. É isso que faz toda pessoa que propõe
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um negócio a outra.1

Quando o ambiente do ser social começa a se expandir, o trabalho se desenvolve

a ponto de gerar excedente na produção. “As novas atividades exigem um lugar no

espaço e impõem uma nova arrumação para as coisas (...) uma organização diferente

daquela que antes existia.2”. Nesse momento o trabalho passa a ter um sentido para a

geração de riqueza, causando modificações nas relações sociais juntamente com a

noção de propriedade e exploração. Esse movimento “ontológico-transformador”  3

do  trabalho  remete-se  à  configuração  dos  bens  produzidos  ao  se  inserirem  no

universo mercantil na forma de mercadorias, e carrega em si o valor referente ao seu

trabalho despendido. Nas palavras de Smith:

O valor real de cada coisa,  para a pessoa que a adquiriu e deseja vende-la ou
trocá-la por qualquer outra coisa,  é  o trabalho e o incômodo que a pessoa pode
poupar a si mesma e pode impor a outros. O que é poupado com dinheiro ou com
bens  é  adquirido  pelo  trabalho,  tanto  quanto  aquilo  que  adquirimos  com nosso
próprio trabalho. Aquele dinheiro ou aqueles bens na realidade nos poupam esse
trabalho. Eles contém o valor de uma certa quantidade de trabalho que permutamos
por aquilo que, na ocasião, supomos conter o valor de uma certa quantidade igual. O
trabalho foi o primeiro preço, o dinheiro original que foi pago por todas as coisas.
Não foi por ouro ou por prata, mas pelo trabalho, que foi originalmente comprada
toda a riqueza do mundo; e o valor dessa riqueza, para aqueles que a possuem, e
desejam trocá-la por novos produtos, é exatamente igual à quantidade de trabalho
que essa riqueza lhes dá condições de comprar ou comandar.4

Portanto, o trabalho constitui o valor dos bens mercantis. Adam Smith foi o

precursor  desse  conceito  para  a  moderna  economia  capitalista.  No  entanto,  seus

sucessores  aprimoraram  estas  considerações,  com  destaque  para  Marx.  Segundo

Alves:

A teoria econômica apresentada por Smith em A Riqueza das Nações  (1776) é es-
sencialmente uma teoria de crescimento econômico que identifica a riqueza pelo tra-
balho “produtivo”. Porém, Smith se perde na tentativa de formular sua teoria do va-
lor-trabalho ao se defrontar com o lucro (excedente). David Ricardo, quando publica
em 1871 Princípios de Economia Política e Tributação, torna-se o legítimo sucessor
de Smith; ele desenvolve cuidadosamente a teoria do valor-trabalho que sofria de
certas ambigüidades com Smith. Para Ricardo, a medida de valor é igual ao tempo
de trabalho contido na mercadoria (trabalho incorporado), porém, o trabalho incor-
porado não é igual ao trabalho comandado, pois se o fosse, a remuneração do traba-
lhador deveria ser sempre proporcional ao que ele produz e não o é. Ricardo descon-
sidera o trabalho comandado e por isso não entra na questão da mais-valia: a exis-
tência do lucro não interfere na sua teoria do valor. Este autor traz um avanço à teo -
ria do valor e, ao mesmo tempo, uma regressão à teoria do excedente. Marx trata o
valor de forma diferente da economia política. Para este autor, a escola clássica não

1  CARNEIRO, R. (org). Os clássicos da economia. (volume 1). São Paulo: Ática. 1997 (p.34-35) 
2  SANTOS, M. Por uma Nova Geografia. São Paulo: Hucitec. 5ed. p. 165. 1996.
3  (ALVES, s/data p. 04)
4  CARNEIRO, R. (org). Os clássicos da economia. (volume 1). São Paulo: Ática. 1997 (p.40) 
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se preocupa com a historicidade e com a sociedade como elementos fundamentais
para explicar o valor. Marx tem como questão essencial o porquê do trabalho ter as-
sumido o conteúdo do valor, procurando uma explicação que parte de um entendi-
mento histórico da sociedade mercantil (ALVES, s/data, p.06).

A  introdução  do  conceito  de  mais-valia,  inicialmente  esboçada  por  David

Ricardo na idéia de lucro, foi aquinhoada por Marx na intenção de evidenciar que o

valor do trabalho excedente será direcionado para um determinado grupo de pessoas

detentoras dos meios-de-produção, ou seja, os capitalistas.

1.1 Salários e Lucros 

Assim,  como  definido  por  Ricardo,  o  lucro  é  a  parte  excedente  após  o

pagamento dos insumos a produção. Se há um excedente, pode-se inferir que a renda

não  está  igualmente  distribuída,  pois  esta  não  está  dividida  entre  o  número  de

trabalhadores que a compuseram:

Sabemos que o valor de toda mercadoria é determinado pelo quantum de traba-
lho materializado em seu valor de uso, pelo tempo de trabalho socialmente necessá-
rio à sua produção. Isso vale também para  o produto que nosso capitalista obteve
como resultado do processo de trabalho. (MARX, 1996, p.305).

Baseando-se em sua teoria do valor-trabalho,  evidenciamos que a exploração

do trabalhador  é  o  eixo  do sistema capitalista.  Na medida  em que o trabalhador

vende sua força de trabalho ao capitalista, este o explora para a geração do maior

valor possível pelo menor tempo, expropriando-lhe a parcela que lhe concerne no

valor que ele agregou ao produto. É dessa forma que o capitalista (classe burguesa)

retém seus lucros:

Ricardo não se preocupa jamais com a origem da mais-valia. Ele a trata
como algo inerente ao modo de produção capitalista, a seus olhos a forma natural da
produção social. Onde ele fala da produtividade do trabalho, não busca nela a causa
da existência de mais-valia, mas apenas a causa que determina sua grandeza. Em
compensação, sua escola proclamou bem alto a força produtiva do trabalho como a
causa do surgimento do lucro (leia-se: mais-valia). Em todo caso, um progresso em
relação aos mercantilistas que por seu lado derivam o excedente do preço dos produ-
tos sobre seus custos de produção do intercâmbio, da venda acima de seu valor.
Apesar disso, também a escola de Ricardo apenas contornou o problema, não o solu-
cionou. Na realidade, esses economistas burgueses intuíam corretamente que seria
muito  perigoso penetrar  a  fundo  na  questão  candente  da  origem da  mais-valia.
(idem, 1996, p.144).

Diz-se da distribuição funcional da renda quando esta se ramifica entre salários

e lucros. Isso significa que a distribuição entre salários e lucros define, em primeira
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instância, o modo de produção capitalista:

Na sua concepção mais banal, a distribuição aparece como distribuição dos
produtos  e  assim  afastada  da  produção,  e,  por  assim  dizer,  independente  dela.
Contudo,  antes  de  distribuição  de  produtos,  ela  é  primeiro  distribuição  dos
instrumentos de produção, e, segundo, distribuição dos meios da sociedade pelos
diferentes  tipos  de  produção,  o  que  é  uma  determinação  ampliada  da  relação
anterior.  (Subordinação  dos  indivíduos  a  relações  de  produção  determinadas.)  A
distribuição dos produtos é manifestantemente o resultado dessa distribuição que é
incluída no próprio processo de produção, cuja articulação determina. Considerar a
produção sem ter em conta essa distribuição, nela incluída, é manifestamente uma
abstração  vazia,  visto  que  a  distribuição  dos  produtos  é  implicada  por  esta
distribuição  que  constitui,  na  origem,  um  fato  da  produção.  Ricardo,  a  quem
interessava conceber a produção moderna na sua articulação social determinada, e
que é o economista da produção por excelência, afirma mesmo assim que não é a
produção, mas a distribuição que constitui o tema propriamente dito da Economia
moderna. (MARX, 1999, p.36).

Em  suma,  o  trabalho  agrega  valor  à  mercadoria,  porém  este  valor  não

corresponde ao salário pago aos trabalhadores que o produziram. A maior parte do

valor fica nas mãos do capitalista que forneceu os meios de produção e comprou o

tempo de trabalho do trabalhador. Isto é o que podemos chamar de “exploração” no

sistema  capitalista.  Não  obstante,  outros  desdobramentos  se  seguem,  como  por

exemplo, a divergência entre o numero de trabalhadores disponíveis no mercado de

trabalho e a oferta de empregos que, em geral, é insuficiente para atender a todos os

trabalhadores. Isso gera uma pressão para baixo sobre o preço dos salários. Todo esse

movimento que caracteriza essa economia foi retratado por Marx na chamada Lei

Geral da Acumulação Capitalista:

[...] essa lei se expressa sobre a base capitalista, onde não é o trabalhador quem em-
prega os meios de trabalho, mas os meios de trabalho o trabalhador, de forma que,
quanto mais elevada a força produtiva do trabalho, tanto maior a pressão do traba-
lhador sobre seus meios de ocupação e tanto mais precária, portanto, sua condição
de existência: venda da própria força para multiplicar a riqueza alheia ou para a au-
tovalorização do capital. Crescimento dos meios de produção e da produtividade do
trabalho mais rápido do que da população produtiva expressa-se, capitalisticamente,
portanto, às avessas no fato de que a população trabalhadora sempre cresce mais ra-
pidamente do que a necessidade de valorização do capital. (MARX, 1996, p.274)

É necessário  ressaltar  que  a  classe trabalhadora  não é  composta  apenas  de

indivíduos que estão efetivamente no mercado de trabalho. A classe é formada pelo

trabalhador  que  está  ativo  e  pelo  inativo,  respeitando-se  o  ciclo  de  vida  do

trabalhador. A reprodução da classe trabalhadora em uma velocidade maior do que a

reprodução de capital constante garante ao capitalista manter os níveis de salários

achatados à subsistência,  expropriando-lhe a possibilidade de arrecadar um fundo
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que possa lhe servir de provimentos quando sua força de trabalho estiver esgotada:

Recordar-se-á que a taxa de mais-valia, em primeira instância, depende do
grau de exploração da força de trabalho. A Economia Política atribui tanta importân-
cia a esse papel, que ocasionalmente identifica a aceleração da acumulação pela ele-
vação da força produtiva do trabalho com sua aceleração mediante elevação da ex-
ploração do trabalhador.
 Nas seções sobre a produção de mais-valia, foi suposto constantemente que o salá-
rio era pelo menos igual ao valor da força de trabalho. A redução forçada do salário
abaixo desse valor desempenha, contudo, no movimento prático, papel demasiada-
mente importante para que não nos detenhamos nela por um momento. Essa redução
transforma, de fato, dentro de certos limites, o fundo necessário de consumo do tra-
balhador em um fundo de acumulação de capital (...). Se os trabalhadores, porém,
pudessem viver do ar, não seria possível comprá-los por nenhum preço. O seu não-
custo é, portanto um limite em sentido matemático, sempre inalcançável, ainda que
sempre aproximável. É constante tendência do capital rebaixar os trabalhadores a
esse nível niilista (MARX, 1996, p.232).

 Atentando para isso, há a necessidade de uma instituição que se coloque como

mediadora entre os anseios capitalistas de exploração e a manutenção das condições

mínimas de sobrevivência da classe trabalhadora. Do contrário, a condição da classe

trabalhadora é levada ao seu limite, o que além de ser desumano, pode sentenciar o

próprio sistema:

Força de trabalho é aí comprada não para satisfazer, mediante seu serviço
ou seu produto, às necessidades pessoais do comprador. Sua finalidade é a valoriza-
ção de seu capital, produção de mercadorias que contenham mais trabalho do que
ele paga, portanto, que contenham uma parcela de valor que nada lhe custa e que,
ainda assim, é realizada pela venda de mercadorias. Produção de mais-valia ou gera-
ção de excedente é a lei absoluta desse modo de produção. Só à medida que mantém
os meios de produção como capital, que reproduz seu próprio valor como capital e
que fornece em trabalho não-pago uma fonte de capital adicional é que a força de
trabalho é vendável. As condições de sua venda, quer sejam mais quer sejam menos
favoráveis para o trabalhador, incluem, portanto, a necessidade de sua contínua re-
venda e a contínua reprodução ampliada da riqueza como capital. O salário, como se
viu, condiciona sempre, por sua natureza, o fornecimento de determinado quantum
de trabalho não-pago por parte do trabalhador. Abstraindo inteiramente a elevação
do salário com preço decrescente do trabalho etc., seu aumento significa, no melhor
dos casos, apenas diminuição quantitativa do trabalho não-pago que o trabalhador
tem de prestar. Essa diminuição nunca pode ir até o ponto em que ela ameace o pró-
prio sistema. (idem, 1996, p. 240).

No entanto, existem teorias que divergem em relação à concepção marxista de

exploração e  mais-valia.  Embora Marx tenha utilizado a teoria do valor  em suas

análises,  ele  discordava  com  a  visão  neoclássica  da  Economia  Política.  Os

economistas burgueses entendiam que esta era uma economia de trocas, e como tal,

pressupunha  que  todo  o  sistema  seria  um  fenômeno  de  mera  circulação  de

mercadorias. A igualdade aparente que prevalecia nos termos de troca confundia-se

com uma identidade socialmente harmoniosa entre indivíduos, na qual o equilíbrio
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inerente  ao  sistema  criava  o  ambiente  ensejado  pela  liberdade.  A concepção  de

economia  auto-regulada  é  mutuamente  excludente  da  Lei  Geral  de  Acumulação

(HUNT, 2005, p.195).

Para  ilustrar  esse  contraponto,  averiguamos  alguns pontos  da  obra  de  Böhm-

Bawerk, pensador da Escola Austríaca, no destaque desta questão. Segundo ele, não

há exploração da  força  de trabalho.   Ele  desconsidera  a  teoria  do valor-trabalho

seguindo uma perspectiva utilitarista. A principal distinção entre ambos os autores é

a forma como abordam a visão sobre o tempo. Já no século XIX, Böhm-Bawerk

polemizou com Marx argumentando que o tempo não é algo que está dado de forma

determinista e objetiva; ele só existe no decorrer da ação humana.  A ação humana é

a conduta deliberada com o intuito de alcançar um objetivo. Portanto, o tempo não é

uma variável mensurável, pois possui caráter relativo e depende da concretude da

ação humana sendo função da  realização desta.  Dando continuidade  à  lógica,  os

agentes econômicos, por sua vez, racionalizam a forma mais rápida e eficaz para

realizar seus anseios. Para isso o agente utiliza-se de meios, que são escassos, para

realizar as sucessivas etapas da ação rumo a seu fim.  Assim, o tempo passa a ter uma

conotação  subjetiva  no  contexto  da  ação  humana.   Ele  é  a  representação  das

diferentes etapas pela qual percorrem os elementos e circunstâncias no empenho da

configuração do  fim.  Dentro desse caráter subjetivo de análise, o tempo não teria

uma forma que pudesse ser  comercializada.  Dado também o caráter  utilitarista  e

racionalista dos agentes em geral, a opção para a deliberação da ação humana será

sempre próxima do menor número de etapas entre o início e o fim na realização de

suas necessidades. (SOTO, 2010)

Além disso, o autor chama a atenção para outro ponto que é a atuação da figura

do capitalista.  O capitalista  é o agente que se abstém do consumo imediato para

desfrutar  de  um  consumo  futuro.  É  um  poupador  que  investe  parte  do  que  foi

recolhido na produção de bens futuros. É um agente de visão e que atua de forma

altruísta,  fornecendo  aos  trabalhadores  parte  do  consumo  necessário  à  produção

hodierna, com a razão de fomentar as etapas sucessivas até o aprimoramento dos

meios de produção que possibilitem um aumento e melhoria dos bens produzidos no

futuro.  Como  mero  poupador,  seus  ganhos  advêm  de  seus  investimentos,  não

conferindo ao trabalhador a essência do valor excedente incutido na sua produção

(HUNT, 2005, p.299).

Essa distinção é importante, pois para muitos economistas, nos dias atuais, a
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preocupação com o trabalhador deve ser revista, uma vez que o Estado não deve se

comprometer com os gastos dos fundos previdenciários. Este argumento serve para

negligenciarem-se  políticas  públicas  que  amenizem  o  grau  de  exploração  das

famílias de trabalhadores, cujo salário muitas vezes está abaixo da linha da pobreza.

O grau de pauperização de extensas parcelas da população nos paises capitalistas

permite  constatar  esse  processo.  Por  esses  motivos  nosso  estudo  se  alinha  ao

pensamento marxista.

A previdência social se inclui nessa discussão por reconhecermos que a classe

trabalhadora possui o direito ao fundo que lhe foi expropriado pelo capitalista e, por-

tanto, não é uma política de assistencialismo:

Assumindo-se que os baixos salários e a inexistência de emprego para to-
dos é função de uma determinada combinação de nível de produtividade e de rela-
ções entre capital e trabalho, as ações individuais dos empresários, que pagam bai-
xos salários, passa a ser responsabilidade do conjunto das empresas. O lado perverso
dessas ações, isto é, o desemprego e a necessidade de auxílio para a complementa-
ção de renda, é assumido pelo conjunto de empresários, através das contribuições.
(MATIJASCIC, 2002 apud MARQUES, 2000, p. 140.).

Além  disso,  a  previdência  é  uma  conta  pública  capaz  de  impulsionar  o

desenvolvimento  social.  Reconhecendo  tal  importância,  vamos  discorrer  sobre  a

forma em que se insere nessa dinâmica e como esse direito foi adquirido.

1.2 Welfare state

Os  primeiros  tipos  de  seguros  obrigatórios  em  benefício  dos  trabalhadores

surgiram por uma pressão relativa aos conflitos entre capital e trabalho. À medida

que  cresciam  as  indústrias,  crescia  também  o  número  de  operários.  As  grandes

indústrias  precisaram  organizar  a  massa  trabalhadora  para  garantir  o  bom

funcionamento  de suas  atividades.  A necessidade  de disciplinar  os  trabalhadores,

mantê-los ativos e leais, obrigaram os capitalistas a aderirem às exigências mínimas

dos  direitos  de  seus  empregados.  Porém,  os  Fundos  ou  Caixas  de  Indenização

ficavam sob o poder dos patrões. (FALEIROS, 2005, p. 95).

Já  no  final  século  XIX,  os  países  desenvolvidos  passaram  a  encarar  os

infortúnios dos trabalhadores como um desafio a ser superado coletivamente, e não
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mais  como  uma  questão  individual  de  cunho  assistencialista.  Em  oposição  à

instabilidade  do  liberalismo,  foram  criadas  já  no  início  do  século  XX  políticas

públicas inéditas, com vistas a uma economia regulada e uma sociedade com maior

qualidade de vida. (MAIA, 2003, p. 06).

O  Estado  de  bem-estar  pode  ser  entendido  como  uma  organização  social

referenciada por um mútuo contrato. Trata-se de um modelo consensual que assume

a responsabilidade de manter as condições primárias de bens, para que haja maiores

oportunidades de participação na distribuição da renda e para que haja entendimento

entre  os  cidadãos  na  reivindicação  de  seus  direitos,  de  acordo  com  o  que  for

permitido  pelos  princípios  da  justiça.  Este  Estado,  no  entanto,  tem  o  intuito  de

atenuar  os  conflitos  sociais  concedendo  o  mínimo  essencial  à  população

desprivilegiada,  corrigindo os abusos e desvios causados pelas crises econômicas,

mantendo-se como uma entidade neutra e intermediadora, mas ainda sim, fruto da

organização capitalista e a favor desta:

O Estado capitalista é uma garantia de manutenção das condições gerais de
produção  do  capital  e  da  produção,  isto  é,  acumulação  capitalista.  Ele  assume
investimentos  não  rentáveis  ao  capital,  assume  investimentos  que  demandam
recursos  que  superam  a  disponibilidade  dos  capitalistas,  transforma  recursos
públicos  em  meios  de  favorecer  e  estimular  o  capital,  cria  a  infra-estrutura
necessária  para  os  investimentos  e  circulação  do  capital,  estabelece  facilidades
jurídicas e, sobretudo, gere a moeda e o crédito em favor da acumulação de capital
(...). (FALEIROS, 2000 p.65)

 Para isso, o Estado atua através de três modos: o burocrático, o finalista e o

reformista. (FALEIROS, 2000 p.25).

O modo burocrático se caracteriza por uma forte centralização das estruturas

administrativas.  O  finalista  racional  trata  das  sugestões  para  programas  que

melhorem a relação custo-benefício dos indicadores sociais. O modo reformista é o

que  inclui  o  consenso,  os  valores  democráticos  e  a  equidade  da  clientela

representativa. (idem, 2000 p.27).

Assim, ao falarmos de políticas públicas, estamos nos referindo a um termo de

semântica abrangente, que busca a outorga dos interesses gerais da sociedade através

dos recursos públicos. De fato, a legitimidade do governo depende da democracia, ou

seja, da vontade da maioria da coletividade, ou mesmo: de um processo social em

que o poder emana do povo, pelo povo e em benefício do povo. (FRANÇA, 2010,
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p.23)  No  entanto,  é  de  conhecimento  comum  que  a  práxis  política  é  uma  luta

constante pela configuração do bem estar social:

(...) A nosso ver, as transformações da política só são visíveis se levarem a sério os
cidadãos difíceis.  Escola, cidade, território,  universidade, estado, democracia,  ne-
nhum destes lugares clássicos da civilidade e da política (civilis/polis) é hoje politi-
camente simpático. E demoramos a compreender porque é que o cidadão ao con-
frontar-se com as ideias, os interesses e as instituições da vida política se transforma
ele próprio em cidadão difícil. As manifestações de cidadania difícil dinamizada por
cidadãos difíceis estão aí: rejeição da política, desconfiança relativamente às institui-
ções, aceitação de paradigmas da antipolítica. Em instituições difíceis e com cida-
dãos difíceis também o pensamento é difícil, sobretudo num mundo em que a “de-
mocracia parlante” e a “democracia dançante” procuram o jogo das imagens em des-
favor de qualquer suspensão reflexiva. (...) O Estado Social é difícil. Aquilo que foi
outrora um esquema organizatório de milagres – com as suas escolas públicas, os
seus serviços sociais, as políticas de pleno emprego e a redistribuição de rendimen-
tos através de impostos – confronta-se hoje com as crises da socialidade. Não tem
dinheiro para o “déficit spending”, não sabe como sustentar as políticas sociais, pri-
vatiza serviços públicos, racionaliza os esquemas da administração pública. A  de-
mocracia  é difícil. A democracia representativa passou para “democracia delegati-
va”. Juntamente com as “sondagens de opinião” os fóruns televisivos de prós e con-
tras furtam-se à participação activa e a práticas deliberativas sustentadas. No meio
de tudo isto há pessoas, há normas, há valores. Muitas das dificuldades conduzem
também ao silencio do cidadão e do profano. Silêncio que deve ser quebrado, desde
logo, pela possibilidade dos diversos atores interessados e incomodados demonstra-
rem a pertinência das diferentes  perspectivas  contextuais. (FRANÇA, 2010  apud
CANOTILHO 2009, p. 593-594)

Essa abordagem concernente ao Estado é comum ao período keynesiano que

“contribuiu para a institucionalização de um aparato público de proteção social, ao

mesmo tempo em que promoveram a centralização de recursos nas mãos do Estado

para serem utilizados  como funding para investimentos  de  longo  prazo”.  (Maia,

2003, p.6)

Foi  no  contexto  da  ascensão  do  Estado  de  bem-estar  que  a  maioria  dos  países

capitalistas  criou  seus  primeiros  sistemas  previdenciários.  O  Brasil  iniciou  esse

processo paulatinamente, tendo como marco a Lei Eloy Chaves5

De forma correlata, a institucionalização da previdência pode ser entendida
como mais um item na ampliação dos direitos sociais e trabalhistas ocorrida na dé-
cada de 20. Em 1925 começou a vigorar a lei que estipulava férias remuneradas e no
ano seguinte foram aprovadas restrições ao trabalho infantil. (...) a Lei Eloy Chaves
teria sido influenciada por empresários da São Paulo Railway Company (Estrada de
Ferro Santos-Jundiaí), tendo como objetivo subjacente a limitação dos movimentos
trabalhistas e a manutenção da estrutura vigente. (AFONSO, 2003, p.10)

5  A Lei Eloy Chaves de 1923 regulamentava as “caixas de aposentadorias” (CAPs) das empresas ferroviárias com o 
objetivo de amparar seus funcionários quando inativos. (GIAMBIAGI, ALÉM, 2008 p.278)

17



1.3 - Institucionalização da Previdência

Durante  o Governo Vargas  (1930-45),  houve uma reestruturação  econômica

significativa no País. A Era Vargas impulsionou o processo de industrialização, no

qual se processaram importantes mudanças trabalhistas. A previdência esteve presen-

te, ampliando sua abrangência com a criação dos Institutos de Aposentadorias e Pen-

sões (IAPs). (AFONSO, 2003, p.10)

Getúlio Vargas teve uma preocupação distinta com a nova classe sindical de

trabalhadores  embora seus feitos apenas seguissem uma tendência mundial.  Além

disso, suas políticas foram dirigidas para a classe urbana sem prejudicar os interesses

da oligarquia cafeeira da época. Em 1931, são ampliados os benefícios da Lei Eloy

Chaves para todos os servidores públicos. Foi criado em 1933 o Instituto de Aposen-

tadoria e Pensões dos Marítimos (IAPM), relativos a funcionários da marinha mer-

cante. Já em 1934 é criado o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários

(IAPB). Em 1936 foi criado o IAPI, para os industriários. Em 1938 criou-se o Insti-

tuto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE). Logo também

em 1938 houve a criação do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Empregados

em Transportes e Cargas (IAPETEC). (AFONSO, 2003, p.12). “Outro ato importante

é  o  Decreto-Lei  5452  de  1943,  que  criou  a  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho

(CLT), que também regulamenta a legislação da previdência social.” (idem, 2003,

p.12)

O modelo  de  welfare  state  foi  escolhido por  economias  subdesenvolvidas

para criar um ambiente corporativista a favor das decisões do Estado. O Brasil não

adotou esse modelo de forma explícita, mas seguiu uma tendência internacional atra-

vés de medidas que regulamentavam a intervenção do Estado na economia, princi-

palmente no tocante à classe industrial. Os trabalhadores passaram a contar com di-

reitos antes inexistentes, como por exemplo, a definição do salário base ou salário

mínimo pelo decreto–lei no. 339 de abril de 1938, passando a vigorar em 1 de maio

de 1940. Ainda na década de 40, já se notava um aumento no número de beneficiá-

rios, elevação das alíquotas de contribuição e idade mínima de 40 anos para aposen-

tadoria entre os brasileiros.

(...) O crescimento do sistema pode ser notado pelo aumento no número de benefi-
ciários. Pires (1995:169) mostra que no período 1930-1945 o número de aposenta-
dos passa de 8009 (7013 para os pensionistas) para 110.724 e 124.401, respectiva-
mente. Estes valores configuram taxas anuais de crescimento de 19,1% para o nú-
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mero de aposentados e 21,1% para o número de pensionistas. (...) (AFONSO, 2003,
p.12)

A Previdência constitui juntamente com a Assistência e a Saúde os pilares da

Seguridade Social. Na década de 40, são institucionalizados os serviços de assistên-

cia à maternidade, à infância, apoio aos idosos e assistência médica aos necessitados.

(AFONSO, 2003, p.13).

No entanto, desde 1930 nunca houve uma homogeneidade dos benefícios con-

cedidos  às  diversas  categorias  profissionais.  Era evidente que  algumas  categorias

possuíam mais vantagens que outras dependendo do nível salarial de cada uma, sen-

do absolutamente excluídos os profissionais liberais e domésticos. Enquanto alguns

Institutos mantinham um caixa regular, outros beiravam a insolvência. (MATIJAS-

CIC, 2002).

Os segurados que trabalhavam nos serviços públicos, nos transportes de car-
ga e os marítimos possuíam planos menos generosos em relação aos bancários e co-
merciários, mas eram cobertos pela assistência médica, ao contrário dos industriá-
rios, sendo que os segurados do IAPI - Instituto de Aposentadorias e Pensões dos In-
dustriários - passaram a contar com esse tipo de proteção somente em 1953. A uni-
formização dos planos de benefícios foi efetivada somente com a promulgação da
Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS), do ano de 1960. (MATIJASCIC, 2002
p.21)

 Conforme aumentava a urbanização e a expectativa de vida, aumentava tam-

bém a demanda por assistência médica. Havia, portanto, uma pressão social para a

ampliação dos benefícios, mas que encontrava resistência de seguradoras ligadas aos

empregadores, que prestavam o serviço de gerir os fundos dos IAP e eram contrárias

à universalização do sistema pelo Estado (MATIJASCIC, 2002).

O Sistema Previdenciário Brasileiro público foi instituído pela Lei Orgânica de

1960,  após  mais  de  14  anos  angariando  uma  forma  de  universalização  das

contribuições de diversos sindicatos. (GIAMBIAGI, ALÉM, 2008).  Em 1966, com a

criação  do  Instituto  Nacional  de  Previdência  Social  (INPS),  os  benefícios

previdenciários  foram  estendidos  a  quase  toda  classe  trabalhadora,  além  de

contemplar seguros trabalhistas ainda não previstos em lei,  como por exemplo,  a

criação  do  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço  (FGTS).  Em  seu  aspecto

negativo alterou o mercado de trabalho propiciando aos capitalistas mais uma via

para  a  demissão  de  seus  empregados,  gerando  uma  maior  rotatividade  de

funcionários. O fundo, do ponto de vista fiscal, foi direcionado para investimentos no

setor imobiliário e de infra-estrutura, sendo delegada sua gerencia ao Banco Nacional
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da Habitação (BNH) até 1986, quando então a Caixa Econômica Federal assume sua

gestão.

Em 1974, houve a criação do Ministério de Previdência e Assistência Social 

que representou o ápice dessa trajetória. Em 1977, foi criado o Sistema Integrado de 

Previdência e Assistência Social (SINPAS), promovendo-se uma reorganização das 

funções do complexo previdenciário:

 INPS: gestor dos benefícios concedidos pelo sistema;

 INAMPS: encarregado pelo atendimento médico a segurados e conveniados; 

 FUNABEM: para atender os menores carentes; 

 LBA: para prestar assistência às famílias carentes; 

 IAPAS: responsável pela gestão administrativa e de pessoal do SINPAS; e DATA-

PREV, empresa encarregada do processamento de dados do SINPAS.

O sistema passou a ser mais centralizado do que em qualquer período anterior ou

posterior. As ações assistenciais  (FUNABEM e LBA) foram incorporadas àquelas

referentes ao pagamento de aposentadorias, pensões e auxílios, além do atendimento

médico-hospitalar, consolidando o movimento iniciado em 19666. 

A previdência social é uma espécie de seguro no qual os indivíduos recebem

um  vencimento  contínuo  que  seja  suficiente  para  sua  manutenção  e  de  seus

dependentes, quando em geral há diminuição ou término da capacidade de trabalho

decorrente da velhice. Para ter acesso a esse seguro, o indivíduo deve ter contribuído

compulsoriamente para o fundo durante sua vida ativa. A lógica da compulsoriedade

é a de que o individuo pode subestimar os recursos necessários a seu sustento a longo

prazo e não poupar o suficiente para sua velhice. Caso a compulsoriedade não fosse

obrigatória  também  haveria  um  risco  moral  de  alguns  indivíduos  contribuírem

enquanto outros usufruíssem de suas rendas, restando ao Estado o ônus de arcar com

a sustentação desses indivíduos. (AFONSO, 2003, p.04).

O sistema previdenciário federal funciona através da repartição simples (pay-

as-you-go),  ou  seja,  os  ativos  contemporâneos  financiam  as  aposentadorias  da

geração seguinte. Essa concepção é entendida como um sistema solidário onde um

grupo da sociedade transfere para outro sua estrutura. (GIAMBIAGI, ALÉM, 2008,

6  Retirado na íntegra de MATIJASCIC (2002), p.27.
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p281). Embora este autor não discorra sobre os detalhes dessa forma de estrutura,

entende-se que a estrutura são as condições mínimas viáveis em termos de recursos

para que a classe trabalhadora possa se reproduzir. 

Existem dois tipos de Regimes de benefícios previdenciários:

1- Regime Geral de Previdência Social: para os trabalhadores urbanos e rurais

do setor privado e das empresas estatais, sob a égide do Instituto Nacional do Seguro

Social (INSS). (MATIJASCIC, 2002 p.41).

Na seqüência estão os benefícios comuns que a previdência pública abrange:

 Aposentadoria por idade:  pode requerer aposentadoria por idade, no valor de

um salário-mínimo, até 31 de dezembro de 2010, desde que comprove o efeti-

vo exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, em número de

meses igual à carência exigida. Para o segurado especial não há limite de data.

Segundo a lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003, a perda da qualidade de segura-

do não será considerada para a concessão de aposentadoria por idade, desde

que o trabalhador tenha cumprido o tempo mínimo de contribuição exigido.

Nesse caso, o valor do benefício será de um salário mínimo, se não houver

contribuições depois de julho de 1994. Nota: a aposentadoria por idade é irre-

versível e irrenunciável: depois que receber o primeiro pagamento, ou sacar o

PIS e/ou o  fundo de garantia (o que ocorrer primeiro), o segurado não poderá

desistir do benefício. O trabalhador não precisa sair do emprego para requerer

a aposentadoria. .(Ministério da Previdência Social, 2010).

 Aposentadoria por tempo de contribuição: em regimes próprios de previdência

dependerá da apresentação de "certidão de tempo de contribuição" emitida pelo

órgão de origem. (Ministério da Previdência Social, 2010)

 Aposentadoria Especial: Benefício concedido ao segurado que tenha trabalha-

do em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. Para ter direito à

aposentadoria especial, o trabalhador deverá comprovar, além do tempo de tra-

balho, efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou

associação de agentes prejudiciais pelo período exigido para a concessão do

benefício (15, 20 ou 25 anos). A aposentadoria especial será devida ao segura-
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do  empregado,  trabalhador  avulso  e  contribuinte  individual,  este  somente

quando cooperado filiado à cooperativa de trabalho ou de produção. Além dis-

so, a exposição aos agentes nocivos deverá ter ocorrido de modo habitual e

permanente, não ocasional nem intermitente.  (MINISTÉRIO DA PREVIDÊN-

CIA SOCIAL, 2010)

 Aposentadoria por invalidez: benefício concedido aos trabalhadores que, por

doença ou acidente,  forem considerados pela perícia médica da Previdência

Social incapacitados para exercer suas atividades ou outro tipo de serviço que

lhes garanta o sustento. Não tem direito à aposentadoria por invalidez quem, ao

se filiar à Previdência Social, já tiver doença ou lesão que geraria o benefício, a

não ser quando a incapacidade resultar no agravamento da enfermidade. (idem,

2010)

2- Regimes Previdenciários Estatutários dos Servidores Públicos: para servi-

dores federais, não submetidos às mesmas regras e à gestão do INSS.

Regime próprio de previdência social conforme está previsto no art. 40 da
constituição federal. Os regimes próprios são instituídos e organizados pelos respec-
tivos entes federativos de acordo com as normas estabelecidas na lei nº 9.717/98,
que iniciou a regulamentação desses regimes (...). (MINISTÉRIO DA PREVIDÊN-
CIA SOCIAL, 2010)

Também compõem os benefícios da previdência social pública os auxílios por

reclusão, acidente ou doença. Além de pensão por motivo de morte, têm-se o salário-

família, o salário-maternidade, abono anual e benefício de prestação continuada da

assistência social ao idoso e à pessoa com deficiência.

Segundo MATIJASCIC (2002), o regime geral e os regimes dos servidores pú-

blicos possuem, praticamente, os mesmos benefícios como idade, invalidez ou morte.

Diferenciam-se pela fórmula de cálculo para a obtenção do benefício. Os servidores

públicos com regimes estatutários, “permite que recebam a íntegra do último salário

a que fizeram jus enquanto estavam em atividade, desde que tenham permanecido

por dez anos no serviço público e cinco anos na função, enquanto no regime geral o

segurado utiliza a média das contribuições realizadas e o fator previdenciário.”(MA-

TIJASCIC, 2002, p. 45)

Atualmente,  o Ministério  da  Previdência  Social  reconhece  como  suas

atribuições:
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Previdência Social é o seguro social para a pessoa que contribui. É uma
instituição pública que tem como objetivo reconhecer conceder direitos aos seus
segurados. A renda transferida pela Previdência Social é utilizada para substituir a
renda do trabalhador contribuinte, quando ele perde a capacidade de trabalho, seja
pela doença, invalidez, idade avançada, morte e desemprego involuntário, ou mesmo
a maternidade e a reclusão. Garantir proteção ao trabalhador e sua família, por meio
de sistema público de política previdenciária solidária, inclusiva e sustentável, com
o objetivo de  promover  o bem-estar  social.  (MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL, 2010)

Analisaremos, no próximo capítulo, os elementos componentes dos principais

problemas  previdenciários,  elencados  como  “vilões”  das  contas  públicas,  em

especial, a prodigalidade de direitos previdenciários erigidos na Nova Carta de 1988. 
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2.  POLÍTICAS PÚBLICAS NA ECONOMIA BRASILEIRA A PARTIR DA

DÉCADA DE 90

A primeira instância desta discussão se inicia na Constituinte de 1988. O que

ocorreu de fato nesse marco da história brasileira que gerou tantas polêmicas dentro

da questão previdenciária?

Segundo OLIVEIRA (1992), a Constituição de 88 é o ápice de um processo de

reformas políticas e econômicas com raízes ainda em meados da década de 60. Nessa

época, o setor industrial nascente era carente de investimentos devido à ausência de

reformas fiscais e tributarias e mecanismos que conduzissem os recursos para esses

setores. Ainda que incipiente, a indústria brasileira sofria as conseqüências das crises

inflacionárias e dos déficits do governo. Naquela época, as principais inversões eram

adquiridas em forma de empréstimos externos e ficavam à mercê de oscilações da

política internacional. Para mudar esse quadro, foram instituídas reformas profundas,

com  o  intuito  de  angariar  os  recursos  próprios  para  a  continuidade  do

desenvolvimento nacional, concomitantes ao período do golpe conservador de 1964,

que  consolidou  a  ascensão  do  Estado  burocrático  autoritário.  Para  realizar  as

reformas necessárias, que atendiam em especial as classes dominantes, o aparelho

estatal  cerceou a liberdade  sindical  e  dissolveu a  heterogeneidade  do  Congresso,

utilizando-se primordialmente de sua capacidade coercitiva para impor as medidas

que julgavam necessárias para sanar os problemas econômicos.

As reformas do sistema, iniciadas em 1964 e concluídas em 66, procurou
sanar  alguns  desses  problemas.  Em  primeiro  lugar,  ele  foi  profundamente
modernizado. Os impostos em cascata foram substituídos por outros impostos que
incidiam  sobre  o  valor  agregado;  modernizou-se  a  máquina  arrecadadora  e
aprimorou-se a fiscalização; o imposto de renda conheceu mudanças substantivas e
eliminaram-se figuras tributárias dúbias. Em segundo lugar, a carga tributaria, mas
principalmente,  a  fatia  apropriada  pelo  Governo  Federal,  conheceu,  dadas  as
mudanças realizadas,  uma notável  expansão, aliviando os problemas de caixa do
governo e reduzindo suas necessidades de emissão de moeda para a cobertura de
déficits orçamentários, para o que também foi decisivo o lançamento de títulos da
dívida  pública  no  mercado.  Mas  não  houve  preocupação  efetiva  –  embora  no
discurso ela tenha feito sua aparição –com algumas imperfeições do Sistema, além
de ter introduzido mudanças que afetariam adversamente os Estados e municípios e
decretariam  a  falência,  especialmente  com  seus  desdobramentos,  do  moribundo
federalismo. (OLIVEIRA, 1992, p.10)

Há, portanto, uma centralização do poder e de recursos nas mãos do Governo

Federal que cria os meios pelos quais é possível desenvolver a urbanização (ainda

esparsa no território nacional), a formação de capital bruto, a poupança interna e a

24



geração  de  energia.  A forma  que  o  governo  adotou,  ainda  segundo  OLIVEIRA

(1992), foi excessivamente repressora, onerando a classe trabalhadora com longos

períodos de arrocho salarial e concentração de renda. Os programas sociais também

sofreram detrimento frente aos projetos relativos a indústrias de base. O crescimento

foi tido como primordial para realimentar o regime político, mesmo que os custos

inerentes a esse desenvolvimento tenham causado um esgotamento desse modelo em

aproximadamente uma década. De fato, o crescimento do PIB também foi decisivo

para consolidar a expansão da previdência, pois o aumento da massa salarial incluiu

trabalhadores  ao  sistema.  Por  outro  lado,  em  meados  da  década  de  70,  esse

crescimento perde fôlego, impactando diretamente na conta previdenciárias, gerando

as primeiras preocupações sobre seus dispêndios. (MATIJASCIC, 2002, p.29)

Quando a crise econômica começa a recrudescer já no final dos anos 70, em

termos mundiais, o sistema tributário já não se mostra suficiente para financiar o

crescimento  e  as  unidades  federativas  ganham  força  ao  reivindicar  maior

participação nos recursos  da União.  Essa por  sua vez,  já  apresentava um quadro

fiscal espúrio, anacrônico e quase desesperador diante das dívidas públicas, que pôs

cobro aos investimentos em praticamente todos os setores produtivos e sociais do

país. Ao optar por seguir o “receituário” de política econômica do FMI, o Brasil volta

suas  atenções  ao  setor  de  exportação  para  a  geração  de  superávit  e  para  tentar

equilibrar o orçamento fiscal corroído pelas altas taxas de inflação.

Já no ano de 1983, a situação miserável do país repudia o regime militar e oferece

resistência à atuação do governo:

Mas não residiam apenas no comportamento da economia as dificuldades
que  o  governo  poderia  enfrentar  para  levar  a  frente  sua  política  suicida.  Mais
importante era a mudança ocorrida na realidade política, especialmente a partir de
1983,  muito  resultante  da  catástrofe  econômica,  cuja  dinâmica  não  só  parecia
caminhar no sentido de passar o atestado de óbito do poder autoritário, mas também
de  reverter  determinadas  situações  e  de  reorientar  os  objetivos  da  sociedade,
desafiando  e  retomando  o  controle  do  Estado.  Acuado  com  os  insucessos
econômicos e o fortalecimento político da sociedade civil, o poder autoritário vinha
encontrando  resistências  crescentes  não  somente  para  fazer  prevalecer  suas
determinações,  mas  também  assistindo  impotente,  ainda  que  esbravejando,  a
alterações  e  interferências  não  apenas  na  condução  da  política  econômica,  mas
também em seu quadro instrumental, o que se tornava sério entrave para que seus
objetivos fossem atingidos. (OLIVEIRA, 1992, p.34)

O ponto fundamental que resguardamos aqui dentro desse contexto é de que o

país  necessitava  de  uma  nova  descentralização  política.  Mesmo  com  diversas

tentativas do governo sobre o controle financeiro do país, em janeiro de 1985 estava

decretado o fim do regime militar. A partir de 1987, foi estabelecida a elaboração de
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uma nova Constituição para o Brasil.

A Constituição  de  1988,  em seu  capítulo  tributário,  preocupou-se  com um

tratamento  igualitário  entre  os  contribuintes,  como já  era  estabelecido  em países

desenvolvidos.  O  princípio  da  Legalidade  só  regulamenta  os  tributos  que  forem

sancionados pela lei, enquanto o da Anualidade impede que os mesmos sejam feitos

em um único exercício fiscal e o da Irretroatividade impede que fatos anteriores à lei

possam alterar  os  tributos.  A nova  Carta  trouxe de  forma  inédita  o  princípio  da

Isonomia, que trata todos os contribuintes em situação semelhante de forma igual e

sem privilégios. (OLIVEIRA, 1992)

Em muitos aspectos, a nova Constituição veio para resgatar direitos esquecidos

durante o Regime militar. Direitos que ainda pertenciam a uma economia capitalista

em formação com bases cunhadas no welfare state:

Na Assembléia Nacional Constituinte os esforços se concentraram no enca-
minhamento de propostas que visavam corrigir as notórias distorções do setor públi-
co na área social. O novo texto constitucional que resultou deste processo consagra
avanços substantivos, o mais notável dos quais é a própria adoção do conceito de se-
guridade, englobando as áreas de saúde, previdência e assistência social. O signifi-
cado deste avanço pode ser avaliado quando se contemplam seus princípios, os quais
apontam: universalidade da cobertura e do atendimento; uniformidade e equivalên-
cia dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; seletividade e distribu-
tividade na prestação dos benefícios e serviços; irredutibilidade do valor dos benefí-
cios; eqüidade na forma de participação no custeio; diversidade da base de financia-
mento; caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a parti-
cipação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados.
(MATIJASCIC, 2002 apud Azeredo, 1990, p. 01)

Mas o condão da Constituinte logo encontrou a ascensão do Estado neoliberal

a partir dos anos 90, decidido a reverter os preceitos de 88.

Os primeiros problemas sobre a crise da previdência têm origem na década de

90,  que  apresentou  um  quadro  macroeconômico  desfavorável  ao  crescimento

industrial e à criação de empregos formais. O modelo econômico estava alinhado a

uma política fiscal contracionista com o intuito de manter a égide da estabilidade de

preços.  Essa conjuntura de estagnação é considerada neste  estudo como uma das

principais causas do sucateamento do sistema previdenciário

.

Sabe-se que a década de 80 foi crucial para a determinação do novo paradigma

governamental  adotado  no  Brasil.  A constituição  de  88  veio  para  consolidar  a

expectativa do país quanto à redemocratização, com maior autonomia dos estados e

municípios  frente  à  federação  (GIAMBIAGI,  ALÉM,  2008,  p.258).  Porém,  essa
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descentralização de poder não acompanhou na mesma medida a entrega de recursos

distribuídos às unidades subnacionais. A hiperinflação do início dos anos 90 havia

desestruturado as contas públicas e corroído o poder de compra dos trabalhadores. O

momento de recessão desencadeou uma estagflação que mitigou o desenvolvimento

do país.

A condução da política fiscal, naquele momento, acompanhou as mudanças na

economia brasileira rumo à estabilidade de preços. O país se colocou como refém de

uma ciranda financeira7:

A existência de déficit fiscal e o seu financiamento por meio da expansão
do crédito doméstico estavam na raiz da perda gradual das reservas internacionais e
do ataque especulativo responsável pelo colapso cambial. Isto é, a crise ocorria devi-
do à existência prévia de políticas inconsistentes. A proposta ortodoxa de prevenção
era, portanto, promover o ajuste fiscal, envolvendo o setor público como um todo,
de modo a corrigir a inconsistência entre a situação fiscal e o regime cambial. (Ko-
pits, 2000 apud Lopreato, 2006, p.15).

O Plano Real veio,  por conseguinte, amenizar os rombos causados pela in-

flação. A solução obtida foi manter uma política monetária restritiva e conceber

uma abertura comercial e financeira radicais, seguindo as contenciosas normas con-

dicionadas pelo Fundo Monetário Internacional. O resultado foi um custo demasia-

damente alto para as finanças públicas para manter a moeda estável.

Os argumentos conservadores como o de Giambiagi e Além (2008), encaram o

déficit da previdência como uma ilação entre o número de beneficiários crescente

devido ao envelhecimento da população, e o baixo crescimento vegetativo que infere

diretamente  na  população  economicamente  ativa  com  a  queda  do  número  de

contribuintes.  O Regime brasileiro  também não  prevê  capitalização  dos  recursos

auferidos  à  exceção dos  fundos  de  pensão,  fato  que  estaria  trazendo prejuízo  às

contas do Tesouro. Outra crítica presente é a de que as reformas realizadas em 88

estariam privilegiando  demasiadamente  vários  grupos  sociais  com promoções  de

aposentadorias  precoces,  excesso  de  remuneração  para  servidores  públicos  com

disparidades de salários e teto de contribuições. O governo estaria sendo pressionado

a aumentar constantemente a alíquota das contribuições para arcar com despesas que,

dentro dessa visão, são inúteis e sem retorno financeiro para o país.

Outro  fator  preponderante  na  conta  previdenciária  é  o  ritmo  da  atividade

7  Situação do mercado financeiro na qual os movimentos especulativos são muito intensos em função da existência de 
um nível muito alto de incerteza. (SANDRONI, 2005)
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econômica que, diga-se de passagem, foi de reduzida intensidade na década de 90.

Isso acarreta queda nas contribuições sendo necessárias buscas por novas fontes de

financiamento. A face contracíclica da previdência, ou seja, a maior necessidade de

benefícios quanto pior for a  situação do país,  também enfraquece o sistema.  Em

resumo,  o  lado  negativo  que  o  sistema  vem  apresentando  se  refere  à:  reduzido

número  de  contribuintes  em  relação  à  PEA;  volume  de  arrecadação  inferior  ao

potencial; elevado custo com despesas administrativas. (MATIJASCIC, 2002, p.61)

Ainda  que  este  autor  reconheça  as  imperfeições  do  Sistema  de  Previdência,  ele

discorda das causas referidas por GIAMBIAGI E ALÉM (2008).

De acordo com MATIJASCIC (2002), embora o envelhecimento da população

seja crescente, este argumento apresenta-se como precário ao não considerar o fato

de  que  as  receitas  da  previdência  contribuem  para  a  distribuição  da  renda  na

economia, promovendo o melhor funcionamento da dinâmica capitalista. Como fora

citado  exaustivamente  neste  trabalho,  a  previdência  é  um  direito  que  cabe  ao

trabalhador e que faz parte do desenvolvimento do país. 

Existem 21 milhões de inativos no INSS e mais de 2 milhões de aposentados e
pensionistas entre servidores públicos. Por fim, mais de 70% dos inativos do INSS
recebem o equivalente a  um salário mínimo o que,  segundo Ornélas (2000),  ex-
ministro da Previdência e Assistência Social, representa o maior programa social de
renda mínima existente no mundo. Em outras palavras, a importância do sistema
previdenciário brasileiro é  inegável  em termos  econômicos e  sociais,  merecendo
uma discussão detalhada sobre a natureza da crise e se as alternativas de reforma
podem contornar as dificuldades observadas no país. Considerando a importância
dos recursos envolvidos,  a  previdência  pode ser  um mecanismo importante para
redistribuir renda, ou ainda, para amealhar recursos que possam incentivar o funding
da economia. (MATIJASCIC, 2002, p.02)

O mercado de trabalho também sofreu grandes modificações na década de 90.

O  baixo  crescimento  da  renda  nacional,  a  ausência  de  investimentos,  a

vulnerabilidade do país no cenário internacional fez com que o aumento dos inativos

não fosse a principal causa dos déficits do Estado:

Nas  duas  últimas  décadas,  nota-se  o  aparecimento  de  uma  nova  forma
reprodução da pobreza, cada vez mais concentrada no segmento da população que se
encontra  ativa  no  interior  do  mercado  de  trabalho  (desempregados  e  ocupação
precária). No passado, por exemplo, a situação de pobreza estava mais relacionada
ao  segmento  inativo  da  população  (crianças,  idosos,  doentes,  portadores  de
necessidades especiais, entre outros). Assim, ter-se acesso à ocupação no mercado
de  trabalho  era  condição  quase  suficiente  para  se  superar  o  limite  da  pobreza
absoluta. (ANTUNES E POCHMAN, 2007, p.206).

Devido às alterações ocorridas no comportamento da economia nacional, que
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passou pela abertura comercial, financeira e produtiva desde 1990, como fruto da

adesão passiva e subordinada do Brasil à globalização neoliberal, a pobreza sofreu

uma importante inflexão, no tocante à parcela da população inativa. Quando se toma

como  referência  a  situação  da  pobreza  segundo  a  condição  de  atividade  da

população,  percebe-se  que  ela  regrediu  justamente  nos  segmentos  inativos,  com

queda de 22,7% para os inativos com mais de 10 anos de idade e de 20,3% para

inativos de até 10 anos de idade. (idem, p.206).

Segundo MATIJASCIC (2002), ficou evidente que a Constituição de 88 não

se propôs a realizar nenhuma reforma estrutural no aparato jurídico-legislativo do

campo  previdenciário.  Suas  incidências  foram  para  ampliar  os  cidadãos

desamparados  pela  lei.  As  mazelas  sofridas  no  período  militar  trouxeram  o

empobrecimento dos aposentados ao longo dos anos 80. Essa situação precisou ser

revista para que a concentração de renda e a inflação não deteriorassem ainda mais a

parcela mais pobre e mais vulnerável da população, uma vez que em tese já não

dispunham de sua força de trabalho pra complementação de suas rendas

O trunfo  da  constituinte  de  88  foi  a  inclusão  dos  trabalhadores  rurais  no

regime de previdência causando impactos imediatos na distribuição de renda do país.

Ainda sim, a famigerada “década mais que perdida” colocou em xeque os

gastos estatais com os benefícios previdenciários, por condizer com a existência de

uma insolvência  crescente  no  dispêndio  desses  recursos.  Para  Matijascic,  a  crise

previdenciária teria outra conotação:

 Com a criação de novas condições para estruturar a seguridade, parecia ser
possível dar cabo das dificuldades financeiras. As novas fontes eram diversificadas e
cativas. No entanto, o sistema tributário consolidado pela Constituição de 1988, se-
gundo Azeredo (1993),  previa uma partilha mais ampla de impostos arrecadados
pela União com Estados e Municípios do que nos anos anteriores, tornando reduzida
a disponibilidade de recursos próprios para o governo federal, sendo necessário, se-
gundo Velloso (1999), utilizar recursos das contribuições sociais para pagar despe-
sas do governo federal. Partindo desse quadro, as transferências da COFINS e da
CSLL para o caixa do INSS passaram a ser consideradas como transferências do Te-
souro Nacional, que arrecada esses impostos. É esse aspecto que está no centro da
controvérsia sobre a existência ou não de um déficit na previdência, (...) (MATIJAS-
CIC, 2002 p. 48).

Portanto,  a  condicionalidade  da  crise  existe,  mas  não  está  vinculada  ao

envelhecimento demográfico. Suas raízes encontram-se no mercado de trabalho.

Seria uma enorme contradição comemorar as conquistas na área da Saúde que

promovem a  longevidade  por  um lado,  e  por  outro  lamentar  que  o  aumento  da

população idosa represente um fardo para a sociedade. A elevação da esperança de
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vida só representa um problema na medida em que se identificam as idiossincrasias

existentes na má administração do Orçamento da Seguridade Social  por parte do

Estado. 

Segundo  um  artigo  recente  do  IPEA,  a  carga  tributária  da  previdência

aumentou de 1995-2008 de 7,7% do PIB para 9,6%. O aumento não se caracteriza

negativamente em relação à ausência de financiamento para a previdência. Destaca

também que os programas de transferência de renda também foram importantes nas

melhorias na distribuição de renda.

Os benefícios previdenciários pagos pelo RGPS/INSS constituíram o princi-
pal componente das transferências federais, representando pouco mais de 50% des-
tas. Estas despesas cresceram de forma contínua de 2000 a 2006, resultando em um
aumento em torno de 2% do PIB entre 1997 e 2007. Uma explicação para o cresci-
mento das transferências está na sua vinculação com o valor do salário mínimo, já
que este representa o piso para os valores dos benefícios previdenciários e aumento
consideravelmente no período. O mesmo motivo também parece explicar o cresci-
mento (um pouco acima do PIB) dos gastos assistenciais da Loas e RMV e dos pro-
gramas financiados com recursos do FAT entre 2004 e 2007.20  Já os saques do
FGTS aumentaram em 0,5% do PIB entre 2004 e 2007, enquanto os benefícios pa-
gos a servidores federais aposentados e pensionistas mantiveram-se relativamente
estáveis em todo o período, em torno de 2,1% do PIB. Assim como se fez no caso da
avaliação da progressividade ou regressividade dos tributos, reportarão-se as princi-
pais evidências empíricas que tratam da influência dos componentes das TAPS em
relação à melhoria ou à piora da distribuição de renda. Tais evidências foram obtidas
por Silveira (2008), com base nos dados da POF 2002- 2003. Segundo as estimati-
vas do autor, os benefícios previdenciários concedidos pelo RGPS8 têm um impor-
tante papel distributivo devido, principalmente, à sua expressiva participação na ren-
da de muitas famílias.  Estes benefícios  apresentaram maio efetividade do que os
programas sociais de transferência direta de renda que, apesar de se concentrarem
nos estratos inferiores de renda familiar,  tiveram uma pequena participação nesta
para o período 2002-2003. (IPEA, 2010 p.19)

Isso significa que a previdência possui um caráter decisivo na diminuição da

concentração de renda e que melhorias no mercado de trabalho poderiam reverter o

quadro econômico pessimista sobre o futuro:

Entre 1988 e 1999, a PEA cresceu 26,7%, e a população ocupada, 17,4%. O
número de contribuintes,  em contrapartida,  cresceu apenas 15,8% no período e a
maior reação se deu após 2000, pois até 1999 o total era de 4,6%. Esses indicadores
atestam que diminuiu a proporção dos que contribuem para a previdência, reduzindo
a relação entre contribuintes e beneficiários, apesar do aumento da PEA e da popula-
ção ocupada (...). A reduzida relação entre contribuintes e beneficiários pode ser ex-
plicada pela estrutura do mercado de trabalho do Brasil. De acordo com dados da
PNAD/IBGE de 199972: o número de contribuintes do sistema previdenciário é re-
duzido, representando 43,5% dos ocupados ou 39,3% da PEA; entre os empregados,
segundo a PNAD/IBGE de 1999, somente 53,4% possuíam Carteira de Trabalho e
Previdência Social, 12,9% eram militares ou servidores públicos regidos por estatu-
tos próprios e 34,7% da PEA possuíam contratos irregulares, não contribuindo para
a previdência; entre os empregadores autônomos (conta própria) e demais ocupa-
ções, somente 20,4% transferiam recursos para o INSS. A massa salarial também se

8  Regime Geral de Previdência Social.
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reduziu muito ao longo dos anos 1990, diminuindo o potencial de arrecadação do
sistema. (idem, 2002, p.58)

Apesar  do  crescimento  do  PIB da  ultima  década,  a  questão  previdenciária

ainda está sendo vista como um impasse:

A possibilidade  de  atacar  o  problema  fiscal  por  parte  de  um  governo
relaciona-se com sua capacidade política de comandar uma articulação de forças, em
condições de fazer valer um determinado projeto nacional. Conseqüentemente, para
entender as razões de um desequilíbrio fiscal, é preciso ir além dos estreitos limites
da  teoria  econômica  e ingressar  no  terreno  da  ciência  política.  (GIAMBIAGI E
ALÉM, 2008, p.359).

O  argumento  a  favor  das  despesas  com  a  previdência  está  dado  no  próprio

Orçamento da Seguridade, que como foi transcorrido no capítulo anterior, sustenta-se

com a Saúde, a Assistência e a Previdência Social,  sendo, portanto,  superavitário

diante  dessa  abordagem.  (MATIJASCIC,  2002).  O  problema  do  déficit,  quando

colocado na esfera macroeconômica, é amenizado se não nos esquecermos de que a

renda gerada pela classe trabalhadora é suficiente para a manutenção dela própria.

No  bojo  desse  pensamento  está  a  distribuição  de  renda  que,  quando  promovida

adequadamente  pelo  Estado,  faz  com  que  as  dependências  da  população  pela

seguridade sejam menores, ao passo que suas contribuições seriam maiores.

Se partirmos do pressuposto que o trabalho é a fonte de criação de riquezas e
o instrumento do reconhecimento social dos indivíduos na sociedade capitalista, as
contribuições devem financiar inclusive os programas assistenciais. Desse modo, o
caráter de salário socializado das contribuições estaria sendo aplicado no seu sentido
mais amplo, pois a socialização decorre não apenas do uso indistinto por seus bene-
ficiários, mas do entendimento de que seus recursos são produzidos pelo trabalhador
coletivo. E esse trabalhador é formado também pelo exército de reserva, clientela
que demanda benefícios ou o seguro desemprego. (MATIJASCIC,2002  apud  Mar-
ques, 2000, p. 67)

Esta  última  citação  contém  o  cerne  da  sustentabilidade  da  Previdência:  a

coletividade dos trabalhadores gera riqueza suficiente para manutenção de sua classe.

O déficit que não pode ser ignorado em uma perspectiva de longo prazo, também

não pode ser colocado como entrave para a fluidez do Sistema previdenciário, uma

vez que este impulsiona o desenvolvimento social. 

A conclusão deste capítulo é a de que não existe um consenso sobre a existência

de um déficit insolúvel na conta previdenciária e sim imperfeições no sistema que

está anacrônico com as políticas econômicas e sociais realizadas ao longo dos anos

90.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este  trabalho  limitou-se  a  evidenciar  a  origem  dos  preceitos  na  Previdência

Social que são a razão última pela qual ela se encontra junto ao Estado brasileiro. As

principais críticas à sua atuação estão concentradas na constituinte de 88 que, como

vimos, do ponto de vista econômico-histórico, representou o fôlego necessário da

classe trabalhadora que clamava por melhorias sociais há mais de uma década. O

ponto em questão sobre o déficit da conta previdenciária foi elucidado com vistas a

contemplar a intervenção do Estado na manutenção do sistema. Sua complexidade,
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no entanto, está além do que este trabalho monográfico se propõe a abranger.

As críticas ao déficit não são triviais. Mas é interessante visualizar a questão por

outro  prisma,  levando-se  em consideração  as  teorias  de  Estado  que  embasam  a

formação do Direito  Previdenciário,  pois  elas  possuem um sentido que  analisa  a

situação em sua essência, onde encontramos os motivos pelos quais a Previdência

existe e representa a classe trabalhadora em sua coletividade.

O choque entre o passado e o presente, entre welfare state e políticas neoliberais,

deixou a previdência social dividida entre sua concepção e sua manutenção. Mas

assim como o Estado capitalista mantém o sistema, a previdência é fundamental para

o aparelho estatal equilibrar as forças produtivas da nação.

No primeiro capítulo existe uma discussão filosófica para mostrar que a origem

da previdência é intimamente ligada ao Estado e ao sistema capitalista. No segundo

capítulo, retoma-se o foco do déficit previdenciário frente às mudanças de política

monetária a partir dos anos 90. A análise deste trabalho mostra como o estudo sobre a

economia do trabalho deve ser revista considerando-se a sociedade em classes e a

renda gerada, do ponto de vista macroeconômico. Se a análise do déficit for realizada

pela contribuição de cada indivíduo, então de fato há um problema aparentemente

sem solução  no  curto  prazo.  Contudo,  os  argumentos  sintetizados  no  capítulo  2

mostram os antagonismos entre um momento político do início do século XX e outro

já em seu final. 

A Previdência Social em seu caráter universal necessita das contribuições dos

indivíduos para se manter. Mas os maiores problemas encontrados no sistema são

exógenos a ele, sendo necessária mais uma vez, a atuação do Estado no planejamento

de políticas fiscais.
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