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RESUMO 

 

O presente trabalho analisa as reformas previdenciárias realizadas na Constituição de 1988, se 

as mesmas ocorreram para a proteção do trabalhador efetivando seu direito constitucional ou 

se foram realizadas para atender às necessidades da reestruturação produtiva do capital que 

aponta para a precarização do trabalho. Dentro do contexto histórico-social, busca-se desvelar 

elementos fundamentais, os quais impulsionaram essas reformas desde sua garantia no texto 

constitucional. Assim, a temática confronta as reformas/mudanças na legislação previdenciária 

com seu respectivo cenário socioeconômico, considerando uma dialética entre a lei e o contexto 

no qual ela está inserida, o que implicou compreender essa legislação a partir do conflito de 

interesses entre capital e trabalho. Destaca-se que as Emendas Constitucionais Previdenciárias 

foram analisadas no tocante ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). O caminho 

metodológico percorrido para a construção do estudo e que acompanha todo o processo é o 

levantamento bibliográfico e documental. A pesquisa buscou aproximar-se das correntes 

críticas do pensamento social as quais tomam a realidade histórica não como um dado pronto, 

mas sim como um construído, suscetível às transformações. Dentre os desfechos principais 

desse estudo, tem-se a visão de que as reformas da previdência social, realizadas através das 

Emendas Constitucionais 20/1998, 47/2005 e 103/2019, interromperam um movimento de 

ampliação lenta, mas gradual, dos direitos previdenciários dos trabalhadores, iniciado na década 

de 1930, no Brasil. Com a reestruturação produtiva do capital e a implantação das políticas 

neoliberais a partir de 1990, o curso dessa evolução muda, sofrendo retrocessos sociais. 

 

Palavras-chave: Previdência Social, Regime Geral de Previdência Social, Reforma da 

Previdência, Reestruturação Produtiva do Capital, Neoliberalismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This paper analyzes the social security reforms in the 1988 Brazilian Constitution facing the 

productive restructuring of capital. Within the historical social context, it seeks to unveil 

fundamental elements that drove these reforms since their guarantee in the constitutional text. 

Thus, the theme confronts the reforms/changes in social security legislation with their 

respective social-economic-political scenario considering a dialectic between the law and the 

context inserted, discussing whether the social security reforms occurred to protect the worker 

or carried out to meet the needs of the productive restructuring of capital. It implies in 

understanding the legislation based on the conflict of interests between capital and labor. It is 

noteworthy that the social security CE was analyzed with regard to the General Social Security 

System. The methodological path taken for the construction of the study and that accompanies 

the entire process is the bibliographic and documental survey. The research sought to approach 

the critical currents of social thought that take historical reality not as ready-made data, but as 

something constructed, susceptible to transformations. Among the main outcomes of this study 

is the view that the social security reforms, carried out through the 20/1998, 47/2005, and 

103/2019 Constitutional Amendments, interrupted a movement of slow but gradual expansion 

of workers' social security rights, which began in the 1930s in Brazil. With the productive 

restructuring of capital and the implementation of neoliberal policies from 1990 onwards, the 

course of this evolution changes, suffering social setbacks. 

 

Keywords: Social Security, General Social Security System, Social Security Reform, 

Productive Restructuring of Capital, Neoliberalism. 
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INTRODUÇÃO  

 

São diversos os meios utilizados para regular as condutas humanas em uma sociedade a 

fim de trazer harmonia social. Estão, entre eles, a religião, a moral, as regras de trato social e o 

Direito. Émile Durkheim ressalta que: 

  

A sociedade sem o direito não resistiria, seria anárquica, teria o seu fim. O 

direito é a grande coluna que sustenta a sociedade. Criado pelo homem, para 

corrigir a sua imperfeição, o direito representa um grande esforço para adaptar 

o mundo exterior às suas necessidades de vida (DURKHEIM,1960, p.17). 

 

Dentre as formas que limitam o comportamento humano, cabe ressaltar que o direito 

ordena as relações de convivência. Entende-se que o mesmo é criado pelo homem e que a 

sociedade antecede o direito, e não o contrário. Diante disso, entende-se que não é viável e nem 

possível estudar o direito sem estudar a sociedade.  

O direito não busca a proteção da vida social de um modo qualquer, mas o faz com a 

pretensão de promover a justiça nas relações sociais. A vinculação entre direito e justiça é 

consagrada, no Brasil, pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), 

que, no art. 3º, I, inclui a construção de uma sociedade justa dentre os objetivos fundamentais 

da República. O desenvolvimento social, por sua vez, inclui, em sua amplitude, os movimentos 

cumulativos, sistêmicos ou comunitários, que alteram padrões culturais, formas sociais 

dominantes e estilos de vida, orientando ações coletivas e individuais, pautadas em valores 

éticos e meios dialógicos para a resolução de conflitos. A sociedade demanda, por sua vez, 

processos dinâmicos e interativos que orientam a expansão e a coesão, atualizando as relações 

e as instituições sociais. 

Nesse sentido, o contrato social assume diversas concepções a depender do contexto em 

que ele nasce e como o fundamento desses direitos é colocado nos variados regimes políticos e 

nos respectivos sistemas jurídicos protetivos. Os direitos fundamentais são incorporados no 

contrato social e, por conseguinte, nos ordenamentos jurídicos contemporâneos como meio de 

proteção, prevenção e solução de conflitos, ou seja, meios de harmonização das relações sociais. 

É o caminhar da civilização humana e seu desenvolvimento global que abre a “arena de luta” 

para a conquista e efetivação desses direitos. 

Neste trabalho, será destacado o direito previdenciário no Brasil. De tempos em tempos, 

surgem novas modificações na legislação previdenciária brasileira que, segundo o Estado, 

ocorrem para garantir a viabilidade do sistema, mas, segundo os críticos, estão desconstruindo 
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os direitos sociais e precarizando as condições de vida. Nesse sentido, aquilo que foi descrito 

na CRFB/88 sofre modificações e/ou moderações sob a forma de Emendas Constitucionais 

(EC), leis complementares, leis ordinárias, decretos, medidas provisórias e instruções 

normativas. Muitas delas, são precedidas de voto e oportunidades de reconsiderações, como 

ocorre nas Propostas de Emendas Constitucionais (PECs) e projetos de lei. 

Dentro do contexto histórico-social, busca-se desvelar elementos fundamentais, os quais 

impulsionaram essas reformas desde sua garantia no texto constitucional. Assim, a temática 

confronta as reformas/mudanças na legislação previdenciária com seu respectivo cenário 

socioeconômico, considerando uma dialética entre a lei e o contexto no qual ela está inserida, 

respondendo à seguinte questão: as reformas previdenciárias ocorreram para a proteção do 

trabalhador, efetivando seu direito constitucional ou foram realizadas para atender às 

necessidades da reestruturação produtiva do capital que apontava para a precarização do 

trabalho? 

Responder a essa questão de pesquisa torna-se relevante por propiciar uma discussão 

com o intuito de desvelar as intenções do Estado ao modificar a legislação previdenciária. 

Investiga-se para verificar se houve ou não retrocessos no processo evolutivo de aprimoramento 

do direito previdenciário. Há relevância tanto para a comunidade científica quanto para a 

sociedade, visto ter por objeto uma temática que está diretamente ligada à vida do trabalhador: 

seus direitos sociais. Portanto, elucidar e fundamentar as verdadeiras intenções do Estado 

quando da confecção dessas reformas oriundas do contexto sócio-histórico é munir a sociedade 

de conhecimento para o enfrentamento do embate entre as políticas sociais e o sistema de 

produção capitalista.  

De uma maneira específica, os objetivos do presente trabalho desdobraram-se da 

seguinte forma: construir uma reflexão histórica, apontando os aspectos sociais que cercearam 

a construção do direito previdenciário no Brasil até a CRFB/88; mapear as emendas 

constitucionais sofridas pela CRFB/88 que modificaram a previdência social no Regime Geral 

de Previdência Social (RGPS); a partir de análise crítica da norma, investigar as intercessões 

entre o capital em sua reestruturação produtiva e as alterações da legislação previdenciária; 

correlacionar as imposições do modelo neoliberal  com o perfil das reformas previdenciárias, 

permeando uma discussão entre interesses do capital e interesses dos trabalhadores; buscar 

relações entre a previdência social e a morfologia do trabalho no Brasil. 

Teve-se como hipótese que as reformas da previdência social, realizadas através das 

ECs 20/1998, 47/2005 e 103/2019, interromperam um movimento de ampliação lenta, mas 

gradual, dos direitos previdenciários dos trabalhadores, iniciado na década de 1930, no Brasil. 
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A fundamentação teórica considera que as reformas previdenciárias constituem 

consequências das necessidades do capital. Desta forma, infere-se que há trocas recíprocas entre 

esses elementos e que o produto final de tais reformas representa o resultado dessa interação. 

A literatura crítica tem sido homogênea ao apontar que as mudanças impostas pelo modo de 

produção capitalista, especialmente sobre as diretrizes do neoliberalismo, podem provocar 

reordenamento das políticas sociais que prejudicam o cidadão, precarizando suas condições de 

trabalho, saúde e de segurança social. As premissas desta pesquisa estão orientadas, 

especificamente, à esfera da legislação previdenciária brasileira referente ao RGPS, 

considerando como corte de tempo a data de criação da CRFB/88 até a EC 103/2019. Isso 

implica compreender essa legislação a partir do conflito de interesses entre capital e trabalho.   

No percurso metodológico para se chegar aos objetivos propostos, validando ou não a 

hipótese apresentada, assentou-se em um referencial de matriz marxista, em que as categorias 

relações de trabalho e previdência social ocupam lugar central, seguidas por outras categorias, 

como capital neoliberal e Estado. Salienta-se, no entanto, que ocorre um diálogo com autores 

de outras concepções teóricas, para que sejam apontadas as críticas.  Para tanto, utilizou-se de 

um conjunto de obras que caracterizam um marco teórico, destacando as obras de: Antunes 

(1999), Boron (1999), Boito (1999), Carcanholo (2009), Chesnais (1995), Dumeny e Levy 

(2004), Oliveira (1977), Harvey (2008), Kurz (1999), Martins (2011), Polanyi (2000) e Wood 

(2014).  

O primeiro procedimento realizado para a construção do estudo e que acompanha todo 

o processo é o levantamento bibliográfico e documental. As consultas albergam literatura 

especializada em forma de artigos científicos, bem como livros-texto nacionais e internacionais 

para elucidar o cenário socioeconômico. A consulta documental inclui buscas às plataformas 

oficiais do Planalto do Brasil, Ministério da Previdência, Ministério da Fazenda, Ministério do 

Planejamento Desenvolvimento e Gestão, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e 

Organização Internacional do Trabalho, com estudo e debate em torno dos temas: seguridade 

social, previdência social, legislação previdenciária, direitos sociais, trabalho, capitalismo 

contemporâneo, capitalismo neoliberal, trabalho precarizado e Estado, dentre outros que foram 

pertinentes para realização do estudo. Esses temas também estão adequadamente utilizados 

como palavras-chave para buscas por referências em língua inglesa (ex. Capitalism, 

Neoliberalism, Social Security, Social Protection, Labor) e espanhola (ex. Seguridad Social, 

Trabajo) em caráter complementar para alimentar as discussões do texto final. O acesso de 

documentos nos órgãos citados, bem como de referências bibliográficas, viabilizou-se pela 

consulta em ferramentas de busca da internet ou através de solicitação no próprio órgão ou 
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bibliotecas quando necessário ter acesso a dados não disponíveis na web. Diretrizes teóricas de 

autores consagrados na discussão do tema foram amplamente consideradas para nortear 

conceitos e fatos históricos dentro do período de corte estudado. 

A delimitação de um intervalo de tempo nas análises de reformas, sejam quais forem a 

sua natureza, exigem a identificação de um ponto de partida, mesmo que na forma de um 

constructo, sendo necessário porque será em relação a ele que se estabelecerão, no momento 

seguinte, as continuidades, as mudanças, o quê e o quanto houve de variação, pois só aí 

detectaremos cabalmente os princípios em que se fundamentaram. A escolha do ponto de 

partida é a CRFB/88, fechando o período com a EC 103/2019. 

A pesquisa busca aproximar-se das correntes críticas do pensamento social, as quais 

tomam a realidade histórica não como um dado pronto, mas sim como um construído, suscetível 

às transformações. Como ensina Boaventura de Souza Santos (2005), uma teoria pode ser 

classificada como crítica quando não reduz a realidade ao que existe, buscando um outro estado 

de coisas, a partir do inconformismo e da indignação perante ao que já existe (SANTOS, 2005). 

A indagação acima feita é o ponto de partida para a justificação do porquê de toda a 

argumentação teórica desta pesquisa centrar-se nas reformas previdenciária enquanto 

instrumento para a efetividade da política pública de previdência social do RGPS no Brasil.  

O trabalho será disposto em três capítulos. O primeiro versará sobre o “Histórico das 

relações trabalho e direitos sociais”. O objetivo é apresentar o surgimento e evolução dos 

direitos sociais nos países centrais e discorrer sobre o contexto histórico no qual nasce e se 

desenvolve os direitos sociais no Brasil na vertente do trabalho e da previdência social. 

O segundo capítulo trará a “Previdência Social na Constituição de 1988 diante da 

reestruturação produtiva”. O propósito é apresentar a reestruturação produtiva do capital e seus 

reflexos no trabalho e na previdência social. O capítulo trata, também, do processo de 

redemocratização no Brasil, discutindo o período de transição para a democracia liberal.  

O terceiro capítulo abordará a “Constituição de 1988 e reformas previdenciárias diante 

do ideário neoliberal”. Esse capítulo analisa a questão da inclusão previdenciária a partir do 

marco constitucional e posteriores alterações legais. Em seguida, serão tratadas as alterações 

trazidas pelas ECs 20/1998, 47/2005 e 103/2019. O objetivo é pontuar suas principais questões 

que serão fundamentais para a análise que propõe a pesquisa. 
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CAPÍTULO I 

HISTÓRICO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO E DIREITOS SOCIAIS 

 

1.1 O SURGIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS NOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS: 

ASPECTOS DA ACUMULAÇÃO CAPITALISTA E POLÍTICAS SOCIAIS 

 

Engels, com suas colocações, ainda autênticas nos dias de hoje, alerta-nos de que não é 

na cabeça dos homens, na sua crescente compreensão da verdade e da justiça eterna, mas nas 

modificações do modo de produção que se deve procurar as causas de todas as modificações 

sociais e de todas as perturbações políticas (ENGELS, 1880). É preciso buscar, na economia de 

cada época, as forças motrizes mais relevantes em determinado período histórico.  

Completando o raciocínio com Marx, ele nos mostra que o modo de produção da vida 

material condiciona o processo de vida social, política e intelectual. “Não é a consciência dos 

homens que determina a realidade; ao contrário, é a realidade social que determina sua 

consciência” (MARX, 1859, p. 30-31). A constituição da consciência passa pela esfera social e 

socialmente se molda e se determina. A estrutura social e o Estado resultam do processo de 

indivíduos determinados pelo modo de produção, ou seja, como trabalham e produzem 

materialmente. Agem sobre bases e em condições e limites materiais determinados e 

independentes de sua vontade. A escolha é feita sob uma realidade produzida pelas relações de 

produção material, portanto, não é livre e autônoma; é determinada pelo capital. A consciência 

é, dessa forma, um produto social. O problema não é mudar a “consciência” das pessoas, mas 

o regime econômico, político, institucional de produção da verdade, a qual elas estão 

submetidas. Não é na aparência do visível que se encontra a essência dessa realidade. É preciso 

fazer o caminho inverso, buscando no invisível, ou, em outras palavras, é preciso buscar no que 

está implícito a essência dessa realidade, que embora esteja ao nosso lado, encontra-se oculto, 

colonizado, camuflado.   

Faz-se necessário recuar historicamente para analisar a teoria do liberalismo, sua 

evolução e desenvolvimento para então compreender sua organização a partir de 1970. 

Sedimentado nesse pano de fundo, buscar-se-á o entendimento do nascimento e evolução dos 

direitos sociais, dando foco no direito previdenciário, nos países centrais, e, mais adiante, nos 

próximos tópicos, no Brasil. Diante dessa proposta, buscar-se-á contribuir com uma reflexão 

sobre os movimentos da acumulação capitalista, por um lado, e, por outro, sobre as alterações 

definidas para o conjunto de políticas sociais. Para tanto, este primeiro tópico está dividido em 

três partes, quais sejam: os pressupostos básicos do liberalismo; a Crise de 1929; e as propostas 
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de intervenção do Estado de Keynes e surgimento e consolidação dos direitos sociais nos países 

centrais.  

 

1.1.1 Os pressupostos básicos do liberalismo 

 

Vários fundamentos teóricos e a práticas de políticas adotadas pelo liberalismo 

encontram raízes em Locke, como: a defesa da propriedade privada com a lógica de que é um 

direito natural; o egoísmo possessivo; as leis e o direito natural; o estado de natureza, 

notadamente como direito à vida, à liberdade e aos bens (LOCKE, 1994). O liberalismo é 

entendido, nessa doutrina, como um corpo teórico que tem seu fundamento “no individualismo 

possessivo, cuja noção fundamental é a de que o homem se relaciona com a realidade através 

da propriedade de si mesmo e de seus bens” (LOPEZ, 1988, p. 39). 

O processo de passagem do Estado Absolutista para o Estado Liberal afirma-se com as 

revoluções antiabsolutistas que eclodiram na Europa ao longo dos séculos XVII e XVIII. As 

revoluções liberais burguesas, como também são conhecidas, expressam os anseios de 

dominação da burguesia que consolidava sua força econômica diante de uma aristocracia em 

decadência, abrigada em um absolutismo monárquico (POLANYI, 2000). 

A burguesia, ao tomar o poder político, realiza duas significativas transformações:  na 

esfera política, destrói a teoria do direito divino e promove o Estado de direito. No âmbito 

econômico, ultrapassa o decadente mercantilismo e avigora a economia de mercado. Essas 

transformações políticas e econômicas realizadas pela burguesia foram inspiradas nos 

princípios liberais, notadamente nas obras de John Locke, que estabeleceu as bases do 

liberalismo clássico. 

A economia que antecede o sistema de produção capitalista estava alicerçada na terra, a 

terra produzia praticamente todas as mercadorias de que se necessitava e, assim, a terra e apenas 

a terra garantia a subsistência do servo e a riqueza do senhor.  Com o florescimento do capital, 

segundo Polanyi (2000), o ganho e o lucro feitos nas trocas jamais desempenharam um papel 

tão importante na economia humana. Diante da produção em massa, que especifica e divide o 

trabalho, a comunidade não consegue consumir tudo que produz e também não produz tudo de 

que precisa, estabelecendo, assim, as condições para se instalar a nova ordem econômica.   

Diante de todas essas alterações da sociedade, ocorridas durante o processo histórico, a 

burguesia aos poucos fora construindo as bases para a modificação do modo de produção e, da 

mesma forma, criando um potencial mercado consumidor para os produtos que, mais tarde, 

seriam produzidos em massa. Aquilo que, no início, parecia um mercado como opção para a 
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subsistência do que era produzido por cada um desdobra-se em uma superprodução com uma 

variedade imensa de produtos, tanto para a subsistência como para o supérfluo. E, 

principalmente, torna-se o modo de vida das pessoas, ou seja, produzir e vender para acumular.  

O liberalismo burguês gestado na aurora do capitalismo avança pelo século XIX 

exaltando o mercado, a concorrência e a liberdade de iniciativa empresarial ao mesmo tempo 

que rejeita a intervenção do Estado. No pensamento liberal, o Estado é um meio para assegurar 

os direitos naturais herdados do estado de natureza, mais precisamente a vida, a liberdade e os 

bens, cabendo ao Estado assegurar a propriedade privada e manter a ordem. Esses desejos 

liberais estão ligados diretamente à viabilização do sistema capitalista.  

A filosofia liberal nasce animada pela espontaneidade do mercado, por um processo de 

mudança não dirigido, defendendo uma economia autorregulável, capaz de organizar a vida 

econômica sem qualquer ajuda ou interferência externa.  A “mão invisível” do mercado, como 

colocou Adam Smith, era capaz de conduzir as consequências sociais do progresso econômico 

sem qualquer interferência, isso porque o ser humano é racional (SMITH, 1985).  

Para Polanyi (2000), o século XIX foi alicerçado em quatro instituições. A primeira era 

o equilíbrio de poder que, durante um século, impediu a ocorrência de guerras prolongadas e 

devastadoras entre as grandes potências. A segunda era o padrão internacional do ouro que 

simbolizava uma organização única na economia mundial. A terceira era o mercado 

autorregulável, que produziu um bem-estar material sem precedentes, não implicou na melhor 

distribuição de renda e, consequentemente, na melhoria da qualidade de vida de todos os 

cidadãos. A quarta era o estado liberal (POLANYI, 2000). Entre si, elas determinavam os 

contornos da história da civilização até o momento.  

O diferencial do século XIX foi o lucro. A motivação por lucro passa a substituir a 

motivação da subsistência. O sistema de mercado autorregulável derivou desse princípio. 

Segundo Polanyi (2000), ele adquiriu sua maturidade na Inglaterra, na esteira da segunda fase 

da Revolução Industrial, durante a primeira metade do século XIX, alcançando a América do 

Norte cerca de cinquenta anos depois. No coração da Revolução Industrial, ocorreu um 

progresso espantoso nos instrumentos de produção, o qual se fez acompanhar de uma 

desarticulação nas vidas das pessoas comuns. Antes disso, nenhuma economia era controlada 

por mercados. Por isso, essa desarticulação na vida das pessoas que, a partir daí, são colocadas 

na nova ordem: viver para acumular.   

É sob esse paradigma que o capital liberal percorre o século XIX, gestando as mudanças 

transformadoras do século XX e este, por sua vez, gera as consequências do século XXI. Por 
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isso, a análise de alguns períodos antecedentes é essencial para entender e dar fundamentação 

para a discussão do presente.  

O liberalismo econômico chega ao século XX pregando o direito à liberdade. Esse 

princípio demonstrou, na sociedade, uma posição antagônica, pois, a partir da Revolução 

Francesa, se de um lado todos passaram a ser considerados iguais pela lei, por outro, esta 

liberdade gerou o individualismo, típico do sistema liberal, com reflexos legais e econômicos. 

“Libertando os homens da escravidão física e tornando-os materialmente escravizados pelo 

capital” (BRAGA, 2018, p. 353). 

 Essa liberalidade, aliada à legalidade, consolidou a formação do Estado burguês, pois 

permitiu que a classe social ascendente, que detinha o capital e os meios de produção, tivesse 

condições de proteger seus direitos, notadamente os direitos de propriedade. Sobre tais 

pressupostos é edificado o Estado burguês de Direito, embasado em um discurso que pregava 

a liberdade.  

Neste momento, o Estado tinha como principal função a ordem e os homens estavam 

lançados à própria sorte quando da velhice ou da incapacidade de trabalho, não lhes restando 

senão as casas de misericórdia. Refletindo com as palavras de Braga:  

 

O liberalismo tinha que alocar em um mesmo espaço lobos e cordeiros sem 

qualquer pastor para guiar o rebanho e afastar os lobos. O Estado tinha e tem 

o papel de ser o pastor desta disputa desde sempre muito desigual que é a 

disputa entre o capital e trabalho (BRAGA, 2018, p. 353). 

 

 

Como já dito, o liberalismo defendia os direitos individuais, cuja intenção era viabilizar 

o processo de acumulação capitalista. Os direitos sociais chegam depois, e, em certa medida, 

para sanar o estrago que ele estava causando, uma vez que o liberalismo impôs desigualdades 

sem igual. O trabalhador foi lançado à condição de homem livre, mas como diz Braga (2018, 

p. 353), “materialmente escravizados”. O Estado ocupava-se em manter a tão sonhada ordem, 

protegendo a burguesia em detrimento do proletariado.  

Cabe aqui discutir a teoria de Marshall (1967) sobre a evolução dos direitos 

fundamentais. A cidadania é conquistada quando o indivíduo alcança os três direitos: civil, 

político e social. O direito civil diz respeito à liberdade, a qual foi defendida pelos liberalistas 

para viabilizar o ir e vir, o fechamento de contratos, equiparando todos em uma igualdade 

formal perante o Estado de Direito. Tudo isso direcionado para o processo de acumulação 

capitalista.  Até então esse indivíduo não podia participar da gestão do Estado, o que acontece 

em um segundo momento. Uma vez esse homem livre participando da vida econômica de sua 
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cidade e Estado, surge a demanda por direitos que lhe deem acesso à gestão do Estado. O direito 

de votar e ser votado era extremamente restrito nesse momento (meados do século XVIII), o 

que vai sofrer mudanças, estendendo-se a todos por volta do século XX.  

Um olhar para o passado mostra-nos um pequeno número de pessoas usufruindo do que 

o capital pôde oferecer de melhor e, de outro lado, um número incontável de pessoas rogando 

pelas esmolas oferecidas pela sobra daquilo que aquele pequeno grupo dispunha-se a doar. O 

homem, até então, chefe de família, não consegue mais por si só suprir as necessidades dessa. 

Entram em cena mulheres e crianças que são chamadas a contribuir nas despesas do lar e 

lançadas no trabalho precarizado ao extremo, submetidas a jornadas que ultrapassavam 16 horas 

diárias (BRAGA, 2018).  

Nesse momento, o que se observa é a remoção do homem do centro da atenção do 

Estado e, em seu lugar, é colocado o mercado que prolifera sob sua plataforma. A lógica do 

capital que objetiva a acumulação traz um cenário de competividade e coloca todos em uma 

arena de disputa de quem acumula mais, contrariando, assim, o que defendia Kant, que o 

homem constitui um fim em si mesmo e não pode servir “simplesmente como meio para o uso 

arbitrário desta ou daquela vontade” (KANT, p. 134-135). Corroborando com esse pensamento, 

Dworkin (1998) remete-se à fala de Kant, pontuando que o ser humano não poderá jamais ser 

tratado como objeto ou mero instrumento para realização dos fins alheios, sendo colocado em 

situação de desvantagem em prol de outrem, que as pessoas não podem ser tratadas negando a 

importância distintiva de suas próprias vidas.  

Os anos 1920 e 1930 que se seguem, do século XX, revelaram um capitalismo cada vez 

mais poderoso em sua capacidade de criar e destruir, de transformar a concorrência em 

monopólio, de praticar o protecionismo, de arrasar as moedas nacionais, de causar o 

desemprego de homens e a paralisação das máquinas.  Salienta Belluzo (1995, p. 11), que a 

experiência negativa dos anos de 1920 e 1930 deixou uma lição: “o capitalismo da grande 

empresa e do capital financeiro levaria inexoravelmente a sociedade ao limiar de outras 

aventuras totalitárias (...)”.  

Nesse contexto, o mercado avança, cada vez mais; passa a ser liderado por poderosos 

monopólios e a criação de empresas passa a depender de um significativo volume de capitais, 

créditos emprestados pelos bancos, em uma forte fusão entre o capital financeiro e o industrial. 

“A concorrência intercapitalista feroz, entre grandes empresas de base nacional, ultrapassou as 

fronteiras e se transformou em confronto aberto e bárbaro nas duas grandes guerras mundiais” 

(BEHRING, 2000, p. 25). 
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Com a Primeira grande Guerra Mundial (1914-1918), as elites políticas e econômicas 

começaram a reconhecer os limites do mercado e esta constatação ratifica-se com a Crise de 

1929 e a Segunda grande Guerra Mundial (1939-1945). 

 

1.1.2 A Crise de 1929 e as propostas de intervenção do Estado de Keynes 

 

A Crise de 1929, também conhecida como Grande Depressão, foi a maior crise 

econômica mundial do capitalismo até aquele momento. Uma crise que se iniciou no sistema 

financeiro americano, a partir do dia 24 de outubro de 1929, quando a história registra o 

primeiro dia de pânico na Bolsa de Nova York. A crise alastrou-se pelo mundo, reduzindo o 

comércio internacional a um terço do que era até então (BEHRING, 2000).  

As principais causas da Crise de 1929 estão ligadas à falta de regulamentação da 

economia e à oferta de créditos baratos. Igualmente, a produção industrial seguia um ritmo 

acelerado, mas a capacidade de consumo da população não absorvia esse crescimento, gerando 

grandes estoques de produtos a fim de esperar melhores preços. A Europa, que tinha se 

recuperado da destruição da Primeira Guerra, não precisava mais dos créditos e produtos 

americanos. Com os juros baixos, os investidores passaram a colocar seu dinheiro na Bolsa de 

Valores e não nos setores produtivos. Ao perceber a diminuição do consumo, o setor produtivo 

passou a investir e produzir menos, compensando seus déficits com a demissão de funcionários. 

Com tanta especulação, as ações começam a se desvalorizar, o que gera o "crash" ou o "crack" 

da Bolsa de Nova York, no dia 24 de outubro de 1929. 

Para Polanyi (2000), a Crise de 1929 resultou do colapso do padrão-ouro internacional, 

o qual foi o elo invisível para a transformação de toda uma civilização na década de 1930. 

Desde a virada do século, ele vinha funcionando precariamente e a primeira grande guerra o 

destruiu.    

Diante disso, as bases teóricas e materiais do discurso liberal econômico passam a 

mostrar sinais de esgotamento. Com a Crise de 1929, instaura-se a desconfiança de que os 

pressupostos do liberalismo econômico poderiam estar errados, que as origens da mesma 

repousavam na tentativa utópica do liberalismo de estabelecer um sistema de mercado 

autorregulável.  Infere-se, dessa forma, que o equilíbrio de poder, o padrão-ouro e o Estado 

liberal, elementos fundamentais do século XIX, foram modelados por uma matriz comum, o 

mercado autorregulável.  

Quando a mão invisível do mercado mostra-se ineficaz para contornar a crise capitalista, 

entram em cena as ideias de John Maynard Keynes. A cartilha Keynesiana defendia que fosse 
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canalizado o fundo público para o financiamento do capital e para a reprodução da força de 

trabalho, embasado na lógica de que, para impulsionar a produção, há de se preservar um certo 

poder aquisitivo da população a fim de viabilizar o consumo de mercadorias e dinamizar a 

economia.  Keynes propõe, assim, intervenção estatal, por meio de um conjunto de medidas 

anticrise ou anticíclica, (BORON, 1994). 

A “revolução Keynesiana” implicou uma drástica modificação na articulação entre 

Estado e sociedade civil. Esse novo posto assumido pelo Estado passou a ser conhecido mais 

tarde após 1945 como o Estado de Bem-Estar, o Welfare State. As novas capacidades assumidas 

pelo Estado mudaram qualitativamente o caráter da política nos capitalismos avançados. 

Evidente que esse processo distou muito de ser homogêneo nos capitalismos centrais, 

dependendo das condições históricas particulares e do peso das tradições políticos-

organizativas, institucionais e ideológicas próprias de cada nação (BORON, 1994).  Keynes 

desenhou um elaborado conjunto de prescrições que na prática assignavam ao Estado o papel 

“mediador” dos lobos e cordeiros colocados por Braga (2018) no processo de acumulação 

capitalista.  

O Welfare State, além de instrumento de política macroeconômica, também é um 

mecanismo de regulação política da sociedade. Vacca (1991) aponta que o Welfare State surgiu 

como mecanismo de controle político das classes trabalhadoras pelas classes capitalistas: a 

intervenção no processo de barganha limita, institucionalmente, a capacidade de organização 

extra estatal dos trabalhadores, o que se convencionou chamar de “compromisso Keynesiano” 

ou “compromisso fordista”. Esse compromisso controlava os riscos da relação de trabalho 

assalariado e promovia a aceitação do assalariamento, evitando a opção por formas alternativas 

de subsistência.  

A configuração do Welfare State foi determinada em cada sociedade que se desenvolveu 

dependendo do padrão e do nível de industrialização (ou modernização), da capacidade de 

mobilização dos trabalhadores e da cultura política daquela nação. Além dos aspectos 

relacionados à industrialização e ao poder de barganha dos trabalhadores, aspectos relacionados 

à cultura política e à organização da máquina do Estado são destacados como relevantes para 

explicar o desenvolvimento do Welfare State em países da América do Norte e da Europa 

Ocidental. Diferenciando-se, assim, do processo de implantação dos direitos sociais nos países 

periféricos, como o Brasil, que será analisado mais adiante (MEDEIROS, 2001). 

Conforme pondera Reis (2006), para melhor entendimento desse processo, o capital 

passa por duas fases que diferenciam a intervenção do Estado influenciadas pelas teorias 
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Keynesianas, quais sejam: o capitalismo concorrencial e o capitalismo dos monopólios e 

oligopólios (REIS, 2006).  

Essas fases estão diretamente ligadas à exploração da força de trabalho.  No capitalismo 

concorrencial, a intervenção do Estado sobre as sequelas da exploração da força de trabalho 

respondia básica e coercitivamente às lutas dos trabalhadores explorados ou à necessidade de 

preservar o conjunto de relações pertinentes à propriedade privada burguesa como um todo.  No 

capitalismo monopolista, entretanto, a preservação e o controle contínuos da força de trabalho, 

ocupada e excedente, passam a ser função prioritária do Estado, que começa a instrumentalizar 

mecanismos gerais que garantam sua mobilização e sua alocação diante das necessidades e aos 

projetos do monopólio, seguindo então preceitos da cartilha Keynesiana.   A transição ao 

capitalismo monopolista, em meados da Crise de 1929, ocorreu paralelamente a um aumento 

da organização das lutas dos trabalhadores.   

A intervenção do Estado mudou funcional e estruturalmente no capitalismo 

monopolista.  Anteriormente, no capitalismo concorrencial, o Estado atuava como o zeloso 

guardião das condições externas da produção capitalista, como garantidor da propriedade 

privada, direitos das liberdades individuais e dos meios de produção burgueses em situações 

precisas – onde era necessária uma intervenção emergencial, episódica ou pontual. Já no 

capitalismo concorrencial, a intervenção do Estado fazia parte da organização e da dinâmica 

econômica de forma contínua e sistemática (REIS, 2006).  Para corroborar com essa linha de 

pensamento, as palavras de Netto: 

 

A necessidade de uma nova modalidade de intervenção do Estado decorre 

primariamente (...), da demanda que o capitalismo monopolista tem de um 

vetor extra econômico para assegurar seus objetivos estritamente econômicos.  

O eixo da intervenção estatal na idade do monopólio é direcionado para 

garantir os superlucros dos monopólios – e, para tanto, como poder político e 

econômico, o Estado desempenha uma multiplicidade de funções (NETTO, 

1992, p. 21).   

 
A relação do Estado com a burguesia, no capitalismo monopolista, dá-se de forma a 

proporcionar as condições necessárias à acumulação e à valorização do capital monopolista, 

sendo o Estado plataforma de sedimentação e proliferação do capital, nunca sendo a ele 

desnecessário (HARVEY, 2008). Para exercer esse papel, o Estado deve legitimar-se 

politicamente, incorporando outros protagonistas sociopolíticos. Isso serve como base de 

sustentação e de legitimação sociopolítica, mediante a generalização e a institucionalização de 

direitos e garantias cívicas e sociais, permitindo-lhe organizar um consenso que assegure seu 

desempenho. 
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O capitalismo monopolista, em função de sua dinâmica e de suas contradições, cria 

condições que fazem com que o Estado por ele capturado, ao buscar legitimação política, 

responda positivamente às demandas das classes subalternas, atendendo a interesses e a 

reivindicações imediatas. No capitalismo monopolista, a funcionalidade essencial da política 

social do Estado burguês expressa-se nos processos referentes à preservação e ao controle da 

força de trabalho ativa, o que se dá mediante a regulamentação das relações capitalistas com 

trabalhadores, através do sistema de seguro social1 (MEDEIROS, 2001).  

Após a Segunda Guerra Mundial ocorreu uma ampla expansão da economia capitalista, 

sob a liderança do capital industrial, com modelo de organização do trabalho taylorista/fordista, 

o qual proporcionou ganhos de produtividade e um reconhecimento do poder sindical da classe 

operária. Segundo Oliveira (2013), o momento de maior esplendor do crescimento do Estado 

medeia entre 1945 e 1970, um período de enorme crescimento do Estado em praticamente todo 

o mundo, especialmente nos países capitalistas avançados. Como resposta, o tamanho do Estado 

cresceu, na primeira década do período mencionado (1965-1974), mais que em toda a sua 

história anterior.   

  

1.1.3 Surgimento e consolidação dos direitos sociais nos países centrais  

 

A maior parte da literatura analisada para a fundamentação deste trabalho vê os direitos 

sociais em meio à revolução industrial como um meio de compensar, por intermédio de políticas 

de cunho keynesiano, a insuficiência do mercado em adequar os níveis de oferta e demanda 

agregada. Compensar a insuficiência da “mão invisível”, teorizada por Adam Smith, em 

controlar politicamente as organizações de trabalhadores e estimular a mercantilização da força 

de trabalho segundo padrões industriais (fordistas). Diante disso, transfere ao Estado parte das 

responsabilidades pelos custos de reprodução da força de trabalho.  

O desdobramento dessa análise levará aos direitos sociais, trazidos pelo caminhar do 

desenvolvimento capitalista. Esse processo dos direitos sociais alcançam a esfera de proteção 

previdenciária como um dos valores de enfrentamento e atendimento das mazelas da 

humanidade aderidos pelo capital. Nessa visão, os direitos sociais previdenciários têm por 

objetivo resolver problemas de convivência dentro do sistema de produção capitalista mediando 

a relação entre capital e trabalho.  

                                                           
1  “(...) o sistema de seguros foi paulatinamente e sucessivamente implementado através de institutos de previdência 

social para categorias de trabalhadores como marítimos, estivadores, bancários e industriários (...)” (FALEIROS, 

2000, p. 45).   
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A defesa de direitos sociais intensifica-se com a proclamação, em 10 de maio de 1944, 

na cidade da Filadélfia, nos Estados Unidos da América, em âmbito internacional, da primeira 

declaração internacional de direitos com finalidade universal. Foi a primeira expressão da 

vontade de edificar ou de obter da Segunda Guerra Mundial uma nova ordem internacional que 

não fosse mais baseada na força, mas no Direito e na Justiça. Sob o modesto título de Declaração 

sobre os fins e os objetivos da Organização Internacional do Trabalho (OIT), esse texto 

proclama os princípios plenamente aplicáveis a todos os povos do mundo, nos quais a política 

de seus membros deveria se inspirar. A essa Declaração de Filadélfia seguram-se algumas 

semanas mais tarde a conclusão dos acordos de Bretton Woods2; no ano seguinte, a criação da 

Organização das Nações Unidas e, enfim, a adoção em 1948 da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem (SUPIOT, 2014). 

É nesse contexto que as políticas sociais públicas passam a ter expressão nos países 

centrais.  Esse processo não acontece de forma unânime entre esses países. As formulações e 

as implantações ocorrem de acordo com o contexto histórico de cada Estado.  Assim, de um 

modo geral, a implementação dessas políticas tem início no contexto do capitalismo 

monopolista – como meio de enfrentamento da questão social, buscando combinar o 

atendimento de necessidades decorrentes das demandas do desenvolvimento capitalista e as 

pressões de lutas de classes. 

 Após duas grandes guerras e a Crise de 1929, mais precisamente após a Crise de 1929, 

os direitos sociais adentram ao século XX e o dominam, assim como os direitos individuais 

dominaram o século XIX. Os direitos sociais, culturais e econômicos, bem como os direitos 

coletivos ou de coletividades são introduzidos nas Constituições dos distintos ordenamentos 

jurídicos dando forma de Estado Social, depois que germinaram por obra da ideologia e da 

reflexão antiliberal do século XX. Nasceram abraçados ao princípio da igualdade, do qual não 

se podem separar, pois fazê-lo equivaleria a desmembrá-los da razão de ser que os ampara e 

estimula (BONAVIDES, 2017). 

                                                           
2 O Acordo de Bretton Woods (julho de 1944) refletia a hegemonia dos Estados Unidos no pós-guerra. 

Oficialmente no papel de reserva internacional, o dólar foi vinculado à mercadoria que historicamente tem 

representado o dinheiro universal – o ouro. As demais moedas deveriam alinhar-se ao dólar, tornando-se 
convertíveis a taxas de câmbio relativamente fixas (KILSZTAJN, 1989). As principais decisões desse acordo 

dizem respeito à superação do padrão-ouro, emergindo o padrão ouro/dólar, quando a moeda estadunidense passou 

a ser moeda de troca entre os países. Assim, os EUA, na condição de banqueiros do mundo, tornaram Nova Iorque 

a câmara de compensação para o ajuste das transações internacionais e a fornecedora de capital para a recuperação 

das economias capitalistas. Cada país passou a adotar uma política monetária que mantivesse a taxa de câmbio de 

suas moedas dentro de um determinado valor indexado ao dólar, cujo valor, por sua vez, estaria ligado ao ouro 

(ANTUNES, 2001). 
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Mas o que são direitos sociais? Primeiro é necessário compreender o que são direitos 

civis ou individuais. Esses tão defendidos pelo liberalismo, que vigora em qualquer formação 

capitalista, pressupõe o sujeito de direito e capaz de praticar atos de vontade. Consistem nas 

liberdades fundamentais reconhecidas pelo Estado à população: as liberdades de ir e vir, de se 

movimentar e de assinar contratos, inclusive o contrato de trabalho (BONAVIDES, 2017). Tais 

liberdades são essenciais ao modo de produção capitalista, pois, sem a sua vigência, a relação 

de exploração do trabalho não pode assumir a forma da relação entre capital e trabalho 

assalariado, visto que o indivíduo precisar ser livre para estar a serviço do capital.  

Uma vez entendido os direitos civis, os direitos sociais nascem como consequência de 

luta dos trabalhadores para enfrentamento da relação capital-trabalho viabilizada pelos direitos 

civis. Mas antes de adentrar nos direitos sociais propriamente dito, cabe abrir um parêntese para 

pontuar os direitos políticos. O exercício desses direitos pode somar no entendimento para a 

conquista e evolução dos direitos sociais, visto que os direitos políticos desenvolvem-se dentro 

de uma democracia. A definição utilizada nesse trabalho para os direitos políticos tem como 

referencial Marshall, o qual defende que o direito político é a possibilidade de participar do 

exercício do poder político, candidatar-se, votar e ser votado, criar e filiar-se a partidos 

políticos, participar de movimentos sociais, entre outros (MARSHALL, 1967). Diante disso, 

percebe-se que a sequência lógica histórica da formação dos direitos fundamentais obedece à 

sequência de primeiro se conquistar a liberdade. De posse dela, o homem pôde lutar por espaço 

para participação na gestão do Estado conquistando os direitos políticos. Uma vez votando e 

podendo ser votado, o homem livre fortalece-se para reivindicar direitos sociais os quais são 

demandados para corrigir mazelas sociais deixadas pelo capital.  

Todavia importante ressaltar que nem todos os países seguiram essa lógica da 

Inglaterra. O Brasil, por exemplo, a partir de 1930, conquista direitos sociais, depois avança em 

direção aos direitos políticos e, por fim, efetiva os direitos civis. Observa-se que essa inversão 

trouxe consequências ao longo da história. Não se construiu a ideia de cidadania e a luta por 

direitos. Sem direitos civis e políticos consagrados, a luta por direitos sociais foi dificultada. 

Mesmo após a conquista dos três direitos, como preceitua Marshall (1967), o fato de sua 

conquista ter sido invertida deixou sequelas que são enfrentadas pelos brasileiros nos dias 

atuais, como: desemprego, analfabetismo, violência, etc. Quando se compara as conquistas dos 

ingleses com a dos brasileiros é visível a desigualdade. Isso causou reflexos nos direitos 

fundamentais sociais previdenciários como será melhor discutido adiante.  

Assim, nos países centrais, como os direitos civis (individuais), conforme foi visto, os 

direitos sociais, como será visto, não nasceram do nada, tendo uma ordem cronológica para 
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tanto. Os direitos políticos também assim o são. Uma vez que o homem participa da vida 

econômica de sua cidade ou Estado viabilizado pelos direitos civis, ele irá querer, também, 

direitos políticos para participar da esfera pública. Surge, então, o direito político, que permitia 

que o trabalhador participasse da gestão pública. Entretanto, a princípio, os direitos políticos 

eram restritos a grupos fechados da elite, mas, ao longo do tempo, esse monopólio foi quebrado 

e a participação de todos na vida pública foi possível com o sufrágio universal. 

O porquê de trazer essa informação respalda-se no fato de que os direitos políticos 

viabilizaram a busca por direitos sociais que nos países centrais seguiu na ordem cronológica 

racional dos direitos civis, depois dos direitos políticos e só depois, dos direitos sociais. Como 

será visto mais adiante, essa não é a ordem seguida pelo Brasil, o que pode ter impactado na 

conquista dos direitos sociais. 

Adentrando agora nos direitos sociais, SAES (2006) pontua que esses direitos são 

garantidos coercitivamente pelo aparelho de Estado, sendo um elemento essencial do modo de 

produção capitalista. Os direitos sociais consistem na esfera da reprodução da força de trabalho. 

Pode-se dizer que os direitos sociais correspondem a prerrogativas reconhecidas pelo Estado 

capitalista às classes trabalhadoras, que implicariam uma melhoria das condições de trabalho e 

de vida dessas classes, fruto de lutas dos trabalhadores e dos sindicatos.  

Nicoli (2016) traz que o direito social é como uma floresta densa de normas, semeada, 

em primeiro plano, pelas forças sociais de resistência às consequências desumanizadoras do 

capital. Ele ganha, então, especificidade jurídica quando se desdobra em direito do trabalho e 

direito à seguridade social. 

 Diante do exposto, pode-se contextualizar os direitos sociais com o conceito de Paulo 

César da Silva Braga, o qual nos traz:  

 

 (..) nascem após o liberalismo desenfreado até então dominante; é pautado no 

princípio da igualdade; asseguram direitos mínimos e exigem prestações 

materiais positivas do Estado; são direitos constitucionalizados, por isso, 

oponíveis contra todos, inclusive contra o Estado; os direitos sociais exigiram 

do Estado um novo papel perante à sociedade, qual seja, um Estado 

intervencionista, árbitro das disputas entre capital e trabalho e ainda um 

Estado presente e garantidor de condições mínimas (BRAGA, 2018, p. 354). 

 

O processo de socialização do direito afasta-se de bases puramente individualistas, 

enxergando nas instâncias públicas o espaço para a operação dos mecanismos de solidariedade. 

Migra-se de uma esfera individual para uma social. Segundo apontamentos de Radbruch: “Na 
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economia capitalista, o proletário foi o primeiro a perceber que enquanto indivíduo ele não era 

nada, que somente com sua classe poderia se levantar e cair” (RADBRUCH, 1931, p. 387). 

Todas essas transformações materializam-se no conceito emergente de direito social 

que, para Radburch, tem potenciais muito amplos:  

 

O Direito Social repousa (...) em uma modificação estrutural de todo o 

pensamento jurídico, sobre uma nova concepção de homem; o Direito Social 

é um direito que se dirige não ao indivíduo sem individualidade, despojado de 

sua especificidade, não ao indivíduo considerado como isolado e dissociado, 

mas ao homem concreto e socializado (RADBRUCH, 1931, p. 387). 

 

Como já pontuado acima, os direitos sociais não surgem automaticamente como fruto 

da justiça; sua concepção dá-se em uma arena de luta travada pelas classes trabalhadoras as 

quais tiveram de enfrentar regularmente a oposição da classe capitalista. Os direitos sociais 

tendem a configurar-se como uma resposta às pressões exercidas sobre o Estado pelas classes 

dominadas com vistas a obter melhoria das suas condições de trabalho, vida e consumo. 

Importante ressaltar que os direitos sociais uma vez conquistados por uma determinada 

sociedade não significa que serão irreversíveis, podendo ser revogados. Portanto, a arena não 

deve ser somente de conquista, mas também de resistência contra retrocessos sociais.  

Todavia como bem coloca Marshall (1967), os direitos sociais não nascem para todos 

os trabalhadores, surgindo nas sociedades capitalistas como uma prerrogativa de grupo e que 

ainda não alcança amplos contingentes das classes trabalhadoras. É a evolução do sistema de 

produção que traz aspectos necessários para esta extensão aos demais grupos das classes 

trabalhadoras, universalizando-se. Com a revolução industrial, os trabalhadores ligados à 

produção capitalista são os primeiros a se beneficiarem desses direitos. Os trabalhadores rurais 

(camponeses) só vão usufruir em um segundo momento que varia a depender de cada país.    

  Confrontado o Estado de Direito da burguesia liberal do passado que tem por 

fundamentos a vida, a liberdade e a propriedade e o novo Estado de Direito, que tem por 

premissa primeira a igualdade, percebe-se que, no primeiro, os direitos protegem o indivíduo 

do Estado, ou seja, de sua intervenção (direitos negativos); já no Estado social, os novos valores 

fundamentais produzidos pela sociedade industrial buscam a proteção do Estado no que condiz 

com o pleno emprego, a segurança existencial e a conservação da força de trabalho, ou seja, 

busca sua intervenção (direitos positivos)3. O Estado de Direito foi um produto da Revolução 

                                                           
3 Os direitos de prestação negativa estão pautados na não intervenção do Estado, daí serem chamados de negativos 

porque buscam o afastamento do Estado no exercício desses direitos. Já os direitos de prestação positiva estão 
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Burguesa enquanto o Estado Social foi um produto da Revolução Industrial (BONAVIDES, 

2017).  

 Sem trabalho digno, sem uma previdência social universal e a sociedade esfacelada em 

estado de miséria, as pressões sociais deixam o Estado sem alternativa a não ser interferir nessa 

relação capital/trabalho. O século XX marca o Estado intervencionista, o qual impõe freios ao 

capitalismo. Nesse cenário, o remodelamento do Estado é uma questão vital para o próprio 

Estado, ressaltando que essa intervenção toma corpo após a Crise de 1929. 

 Uma vez as lutas por esses direitos resultando em frutos positivos, eles se materializam 

nas Constituições, tendo como ponto de partida a legislação trabalhista, visto que o trabalho é 

o núcleo dos direitos sociais. A legislação trabalhista regulamenta as regras das relações entre 

o trabalhador e o empregador.  A legislação previdenciária trata da inatividade do trabalhador 

em eventos como desemprego, prisão, velhice, infância, doença, maternidade, invalidez e a 

morte. É a partir da relação trabalho/capital que nasce primeiramente a necessidade da 

legislação trabalhista, em seguida ou concomitantemente à legislação previdenciária. Todos 

derivados da relação trabalho capital.  

 

1.2 O SURGIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS NO BRASIL: AS POLÍTICAS 

SOCIAIS DIANTE DA ACUMULAÇÃO CAPITALISTA  

 

A necessidade da existência de políticas sociais está associada à lógica da reprodução 

no modo capitalista.  Diante disso, buscar-se-á contribuir com uma reflexão sobre os 

movimentos da acumulação capitalista, por um lado, e, por outro, sobre as alterações definidas 

para o conjunto de políticas sociais. O desenvolvimento dessas ideias está contido em dois itens: 

o primeiro trata dos movimentos da acumulação capitalista e de sua interface com as políticas 

sociais; e o segundo, uma vez a política gestada, tem como referência a organização e a gestão 

dessas políticas sociais. Nesse sentido, considera-se importante passar a contextualizar a forma 

como se deu a organização e a gestão das políticas sociais brasileiras ao longo do seu 

desenvolvimento. 

Direcionando o olhar para o Brasil, a discussão será conduzida para o surgimento dos 

direitos sociais com foco na legislação previdenciária. Para tanto, traçar-se-á uma breve 

                                                           
pautados na intervenção do Estado. Aqui o papel dele é intervir para que tais direitos possam ser exercidos (SILVA, 

2017).  
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evolução desses direitos usando como pano de fundo e sustentação para sua construção o 

trabalho.  

A fim de facilitar a compreensão, a trajetória de surgimento e evolução dos direitos 

sociais no Brasil será tratada com recortes temporais, primeiro ligados à legislação trabalhista 

e, depois, ligados à legislação previdenciária, quais sejam:  de 1930 a 1964, quando predomina 

a política social populista, com alguns traços desenvolvimentistas; e de 1964 a 1985, quando se 

destaca a política social do regime tecnocrático-militar, incluindo a fase da abertura política. 

 

1.2.1 Período populista/desenvolvimentista (1930 a 1964)  

 

O Brasil torna-se Estado, abandonando as vestes coloniais com o grito da independência 

em 1822 e torna-se Estado de Direito em 1824, com sua primeira Constituição. A Constituição 

de 1824, outorgada por D. Pedro I, tinha um governo monarca totalmente concentrado nas mãos 

do Imperador (SILVA, 2011).  Essa organização de poder não teve efetiva atuação além dos 

limites do Rio de Janeiro. Pouca influência exerceu no interior do país, onde o poder real e 

efetivo perduravam sedimentados nos três séculos de vida colonial. Não se podia mudar da 

noite para o dia a realidade existente de quase vinte capitanias dispersas, muitas delas com uma 

tradição mais que secular de autonomia e independência. 

 A monarquia imperial perdura até a tão sonhada Proclamação da República em 1889. 

Em 1891 é promulgada a Constituição da República. Apesar de o cenário internacional já se 

expressasse em um viés democrático, no Brasil, sua República nasce em meio a influências das 

classes dos proprietários rurais. Esses detinham, em suas mãos, o poder econômico do país 

dependente da produção agrário-exportadora e passam a ditar as regras que vão reger a Velha 

República (SILVA, 2017). 

A Revolução Industrial nasce sob o financiamento dessa classe, ou seja, pelos seus 

excedentes gerados pela cultura do café.  Todavia é essa mesma classe que apresenta oposição, 

receosa em perder o controle político e econômico do país (SILVA, 2011). É à luz desse cenário 

que a industrialização brasileira é impulsionada, no final do século XIX e nas primeiras décadas 

do século XX, materializando-se a partir de 1930.  

A Revolução de 1930 marca o fim de um ciclo e o início de outro na economia brasileira: 

o fim da hegemonia agrário-exportadora e o início da predominância da estrutura produtiva de 

base urbano-industrial.  Uma nova correlação de forças sociais e reformulação do aparelho e da 

ação estatal entre os quais o trabalho ou o preço do trabalho são instalados (OLIVEIRA, 2013).  

Trata-se, em suma, de introduzir um novo modo de acumulação. 
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Nesse contexto, alguns aspectos são de enorme significação para o processo de 

industrialização. O principal deles, como bem coloca Oliveira (2013), a regulamentação das 

leis de relação entre o trabalho e o capital. A legislação trabalhista no processo de acumulação 

acelera a partir de 19304 quando começa a ser moldada como mecanismo de uma intervenção 

conciliadora entre capital e trabalho, uma vez que até aqui não havia sido tomada como um 

problema do Estado. As leis trabalhistas fazem parte de um conjunto de medidas destinadas a 

instalar um novo modo de acumulação pautado na exploração do capital sobre trabalhador.  

No Brasil, os direitos sociais e econômicos passam a ser positivados de forma germinal, 

a partir da lei que permite a organização sindical de 1903. Com o processo de industrialização 

em curso, logo os acidentes de trabalho impulsionam os trabalhadores a reivindicarem por 

melhorias, fazendo surgir os primeiros dispositivos jurídicos voltados para o mundo do 

trabalho. Diante disso, observa-se que o capital gera mazelas aos trabalhadores que, 

insatisfeitos, pressionam por direitos sociais os quais nascem, aqui, ligados diretamente ao 

trabalho.   A partir de então, alguns direitos sociais passam a ser garantidos no país como o 

Decreto-Lei n. 3.724/1919 que instituiu a indenização por acidente de trabalho, de 

responsabilidade do empregador e administração por seguradoras privadas. 

O segundo aspecto refere-se à intervenção do Estado na esfera econômica, operando na 

regulamentação dos demais fatores, além do trabalho.  Aqui seu papel é o de criar as bases para 

que a acumulação capitalista industrial, no nível das empresas, possa se reproduzir. Assim, 

assiste-se à emergência e à ampliação das funções do Estado, o qual opera transferindo recursos 

e ganhos para a empresa industrial, fazendo dela o centro do sistema. O crescimento das funções 

do Estado implica, necessariamente, o crescimento da máquina estatal, portanto, da burocracia 

e da tecnocracia (OLIVEIRA, 2013). Para ratificar tal reflexão, imprescindível torna-se as 

colocações de Harvey quando enfoca que o Estado é plataforma de germinação e proliferação 

do capital (HARVEY, 2008). 

Uma vez colocado o pano de fundo, a segunda fase da Revolução Industrial, sobre o 

qual se desenvolve os direitos sociais, tendo como núcleo o direito do trabalho, passar-se-á a 

direcionar a reflexão para os direitos previdenciários, objeto principal desse estudo.  

                                                           
4 Ainda que se afirme que o Brasil, a partir dos anos 1930, seguiu a tendência internacional de formalização dos 

vínculos de emprego, não se ignora que este movimento foi insuficiente para abarcar a realidade de todos os 

trabalhadores do país, sobretudo, por ser o Brasil um país de dimensão continental, com grandes disparidades 

regionais e um legado histórico de exploração das relações de trabalho, que se principiou ainda no período colonial, 

com o regime escravocrata. Além disso, quando intensificada a industrialização nacional, a população brasileira 

ainda era predominantemente rural e apenas na década de 1960, com a aprovação do Estatuto do Trabalhador 

Rural, é que se iniciou o processo legal de reconhecimento dos direitos dos trabalhadores rurais no país.    
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A maioria dos estudiosos da previdência brasileira entendem que sua origem5 está em 

1920 com a constituição das primeiras Caixas de Aposentadoria e Pensões (CAP) dos 

empregados das empresas privadas de estradas de ferro. Todavia o marco regulamentador de 

sua institucionalização só ocorre em 1923 (Decreto Legislativo n. 4.682) através da Lei Elói 

Chaves. Livre de qualquer intervenção estatal, neste período, o financiamento originava-se de 

duas fontes: a contribuição dos empregados e dos consumidores dos produtos destas empresas.  

Os direitos sociais vão ser consolidados no Brasil, principalmente, dentro de uma 

governança autoritária de um ditador populista: Getúlio Vargas. Os direitos sociais vão surgir 

durante em um período de supressão dos direitos políticos e civis. Aqui pode ser vista a 

discussão anterior feita na ascensão dos direitos sociais dos países centrais. O surgimento dos 

direitos sociais no Brasil não segue a lógica de Marshall (1967). Eles são implementados antes 

dos direitos civis e políticos, utilizados como forma de manipulação dos sindicatos, por Vargas. 

Aqui não se tem um intervencionismo do Estado, ou seja, a previdência social não nasce 

no Brasil sob a tutela do Estado. Ela nasce em um terreno custeado pelos empregadores e 

trabalhadores. O intervencionismo estatal orientava-se, na verdade, pela manutenção da ordem 

e para o atendimento de reivindicações pontuais (OLIVEIRA, 2013). 

As CAPs estavam ligadas a empresas de  setores estratégicos  para  a  economia  

(ferrovias,  portos  e  marinha  mercante), hegemônicos no interior do padrão agrário-exportador 

que ainda caracteriza o início da década de 1930 no Brasil. É consensual entre os estudiosos, 

como James Malloy (1986), que os trabalhadores ferroviários, portuários e marítimos foram os 

primeiros a serem contemplados pela legislação previdenciária por sua importância estratégica 

para a chamada economia primário-exportadora. O funcionamento deficiente das ferrovias, dos 

portos e dos depósitos acabaria repercutindo negativamente nas exportações agrícolas; daí o 

empenho da fração capitalista hegemônica em agir de modo antecipado no plano legiferante, 

com vistas a frustrar a emergência de movimentos reivindicatórios e grevistas nessa área. É 

nesse sentido que o autor afirma que a legislação social na Primeira República estaria em 

conexão estreita com o caráter primário-exportador da economia brasileira. 

A legislação social da Primeira República brasileira é típica de uma formação social em 

processo de transição de um escravismo mercantil moderno para o capitalismo. Nesse processo, 

a sobrevivência da propriedade fundiária pré-capitalista fez com que nem mesmo as liberdades 

                                                           
5 O primeiro registro que se tem conhecimento sobre a previdência social no Brasil é ainda em 1715, o qual 

destinava proteção somente aos oficiais da marinha sob concessão de pensão a viúvas e filhos dependentes. Em 

seguida, cria-se, em 1827, o Montepio do exército e em 1835 Montepio Geral da Economia dos servidores do 

Estado. 
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civis elementares vigorassem no campo (SAES, 2006). Infere-se, portanto, que a presença 

soberana da economia agrário-exportadora inviabilizou a vigência, nessa área, de direitos 

sociais, que terão de esperar até os anos 1960/1970 para chegarem ao campo brasileiro.  

Até 1930, o Estado brasileiro praticamente não exercia regulação sobre a área social. As 

duas Constituições anteriores (1824 -1891) não geriram o processo de provisão social. Os anos 

que se seguiram até 1930 trouxeram a ampliação da categoria de trabalhadores que também 

passaram a ser assistidas por caixas de aposentadoria e pensão. Ressalta-se que as CAPs eram 

sociedades civis independentes do Estado. Observa-se uma participação pequena do Estado no 

custeio das CAPs, não se podendo sequer falar que havia uma efetiva contribuição federal.  

A Revolução de 1930 encerra o ciclo da Primeira República. Subindo Getúlio Vargas 

ao poder, como líder civil da Revolução, inclina-se para a questão social. Getúlio Vargas buscou 

direcionar a política de forma a transformar as relações do Estado e da sociedade para a 

integração do mercado interno e para o desenvolvimento da indústria (REIS, 2006). A 

Revolução de 1930 alterou, portanto, o jogo político interno que até então prevalecia no país. 

O projeto desenvolvimentista de industrialização nacional transformou a questão social em um 

problema de Estado. Dessa forma, a intervenção do Estado sobre as instituições previdenciárias 

a partir da década de 1930 era incisiva, no sentido de redirecionar a natureza de seus objetivos: 

gestão, organização e padrão de financiamento. Ocorre uma mudança na postura estatal, até 

então marcadamente liberal, inaugurando e praticamente fundando a intervenção do Estado no 

campo trabalhista e social.  

 Quando Getúlio Vargas assume seu primeiro mandato (1930-1937), a política 

trabalhista tem por foco controlar as greves e os movimentos operários, bem como estabelecer 

um sistema de seguro social.  Assim, a proteção social continuou a se definir de forma 

fragmentada por categoria, como vinha sendo desde 1920, limitada e desigual no acesso aos 

benefícios, em troca de um controle social das classes trabalhadoras. 

É a partir de 1930 que se inicia a fase desenvolvimentista da economia, e uma série de 

investimentos do Estado são destinados para os direitos sociais como na educação, saúde, 

segurança, transporte público e trabalho.  Como exemplo de regulamentação das relações 

trabalhistas, tem-se a edição do Decreto n. 19.770/1931, fixando novas normas para a 

sindicalização do país.   

O Decreto consagrou o princípio da unidade e definiu o sindicato como órgão consultivo 

e colaborativo do poder público. Vedava aos sindicatos a propaganda de ideologias políticas ou 

religiosas, e, embora estabelecesse a sindicalização como facultativa, tornava-a, na prática, 

compulsória, já que apenas os elementos sindicalizados poderiam gozar dos benefícios da 
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legislação social. A nova legislação sindical levava à legitimação das atividades sindicais e, 

simultaneamente, ao controle estatal do movimento sindical (SAES, 2006). Com o sindicato 

submetido ao controle do Estado, pouco mostrou representatividade e movimentos direcionados 

a lutar por mais direitos na esfera social e trabalhista.   

Paralelamente, criavam-se novas figuras legais (como as convenções coletivas) e novos 

aparelhos (como o Ministério do Trabalho e o Departamento Nacional do Trabalho, as Juntas 

de Conciliação e Julgamento e, a seguir, a Justiça do Trabalho). Apoiada nesses novos 

instrumentos institucionais, o direito de pleitear estaria garantido pelo Estado, mas o conteúdo 

da reivindicação seria filtrado por obra da submissão organizacional e política do movimento 

sindical ao aparelho estatal. Como se pode verificar, longe de ser apoiado por qualquer espécie 

de arranjo social negociado entre as partes em conflito, nosso sistema de representação sindical 

nasce fortemente tutelado pelo Estado. 

Com os aspectos jurídicos e institucionais das políticas sociais brasileiras após a 

passagem da economia agrário-exportadora para a economia urbano-industrial na década de 

1930 é que o país passou a assistir às primeiras mudanças institucionais no Estado que visavam 

fornecer as condições necessárias para o desenvolvimento da indústria.  Exemplo disso é o 

Decreto de nº. 20.465/1931, que modifica radicalmente a natureza da participação do Estado 

no sistema previdenciário. Neste decreto é introduzido o conceito de “contribuição tripartite” 

pelo qual passam a ser equiparados os valores das contribuições das três fontes principais de 

receita: empregados, empresas, governo.  A arrecadação é, então, centralizada pelo governo.  

 Esse decreto foi criado por Getúlio Vargas em 1931, equiparando as contribuições do 

Estado, empregado e empresa. É sob seu governo que o trabalho e a previdência passam a 

receber atenção do Estado. Cria-se os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), os quais 

passam a oferecer cobertura previdenciária ligada ao profissional e não à empresa como era na 

CAPs alcançando, assim, mais trabalhadores.  

No campo político-institucional, ao contrário das CAPs que, juridicamente, eram 

sociedades civis, a expansão dos IAPs, constituídos como autarquias, possibilita maior controle 

do Estado sobre o sistema, além de fornecer os requisitos fundamentais para as manobras 

sindicais populistas das décadas posteriores. Os IAPs foram criados com o objetivo de oferecer 

cobertura previdenciária aos trabalhadores reunidos em segmentos de atividade econômica 

específicos e não mais de empresa a empresa, como eram as CAPs. Não se tratava mais de um 

vínculo por empresa, mas por categoria profissional. O primeiro IAP foi criado em 1933 e 

dirigia-se à cobertura previdenciária dos marítimos, Decreto n.  22.872/1933). O IAP dos 

industriários foi criado em 1936, sendo implementado em 1938 (AMADO, 2015). Segundo 
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Faleiros (2002), o controle sobre as reservas previdenciárias, a partir de meados de 30, 

transformam a previdência no principal “sócio” do Estado no financiamento ao processo de 

industrialização do país. 

Sintetizando as principais medidas  de  proteção  social do  governo  de  Getúlio  Vargas  

da  década  de  1930,   temos:  a  criação  do Ministério do Trabalho Indústria e Comércio, com 

o objetivo de articular o atrelamento dos sindicatos ao Estado, por meio do controle  das  suas  

eleições,  de  suas  finalidades,  finanças  e atividades; da legislação trabalhista; do Ministério  

da  Educação  e  Saúde  e  dos  Institutos  de Aposentadoria e Pensão; a promulgação da 

Constituição Federal de 1934, que contemplou tanto os ideais do liberalismo político quanto os 

do reformismo econômico; a imposição, pelo Estado Novo,  da  Constituição  de  1937;  a  

criação  do  Conselho Nacional  de  Serviço  Social, ligado  ao  Ministério  da Educação  e  

Saúde. 

Nessa senda, foi promulgada, em 19346, a primeira Constituição brasileira a escrever 

sobre a ordem social e utilizar a expressão previdência, sob a influência da Constituição alemã 

de Weimar7, o que se manteve nas constituições posteriores. A Constituição de 1934 trouxe, 

em seu texto, diversos direitos de cunho trabalhista, alguns, inclusive, já institucionalizados por 

legislações esparsas, como a fixação da jornada de trabalho em oito horas, férias anuais 

remuneradas, repouso semanal remunerado, garantia ao salário mínimo e proteção do trabalho 

feminino e dos menores no âmbito industrial (SILVA, 2011). 

Desse modo, infere-se que em um contexto de desenvolvimento econômico, a legislação 

social, atendendo aos justos reclamos dos trabalhadores, podia acalentar a classe estratégica de 

trabalhadores, promovendo segurança social e desenvolvimento econômico dos negócios nas 

cidades. Assim, o Estado e o capital privado uniram-se para criar as condições necessárias à 

expansão da indústria nacional e à intervenção do governo de Vargas no campo das relações 

                                                           
6 Foi a Constituição de 1934 que admitiu o voto feminino (arts. 108 e ss). Escreveu ao lado da declaração de direito 

e garantias individuais um título sobre a ordem econômica e social. Para Silva (2017), fora um documento, ao 

menos formal, de compromisso entre o liberalismo e o intervencionismo.   
7 A Constituição de 1919 da República Federativa Alemã, conhecida como Constituição de Weimar, assinala um 

momento importante da presença do Estado na afirmação e garantia de "novos direitos": os direitos sociais. Aí 

incluída, a educação ganhou um capítulo próprio onde se destacam – além da constitucionalização do direito – a 

gratuidade, a obrigatoriedade, a presença do Estado nos seus diferentes níveis, o público/privado e o ensino 

religioso. Este texto constitucional serviu de parâmetro para aqueles que juristas da época que registram posturas 

desejosas de uma maior intervenção do Estado na educação ou em outros campos, recorrem à Constituição de 

Weimar, justificando, com ela, a afirmação de novos direitos de ordem social e a correção dos caminhos do 

individualismo liberal. A Constituição de Weimar tem sido uma referência para justificar a intervenção do Estado 

no âmbito das relações contratuais de mercado ou então para exemplificar o abrigo que nela receberam os direitos 

sociais, aí incluída a educação (CURY, 1998). 
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entre capital e trabalho.  Era também uma forma de minar o poder dos coronéis e centralizar o 

poder no país. 

Destarte, como o foco não era a concessão de direitos sociais capazes de melhorar as 

condições de vida dos trabalhadores e sim controlá-los, o processo de mudanças na previdência 

social para atender a todos os trabalhadores e uniformizar seu sistema foi lento. Até 1938, 

preponderava as CAPs e os IAPs, oferecendo cobertura às classes profissionais de maior 

mobilização e as categorias de trabalhadores mais organizadas respectivamente. 

Cabe colocar que tanto as CAPs quanto os IAPs possuíam regime de capitalização. Isso 

quer dizer que parte dos recursos arrecadados por estas instituições era aplicada em 

investimentos rentáveis da economia, aproximando-se, com isso, a previdência social dos 

interesses das classes dominantes. Um exemplo dessas aplicações de capital foram os 

programas de financiamento habitacional, por vezes previstos na própria legislação 

previdenciária. 

No que toca aos sindicatos, sua autonomia e pluralidade, embora asseguradas pela 

Constituição de 1934, no governo de Getúlio Vargas teve sua atuação restrita, pois era 

condicionado ao reconhecimento pelo Ministério do Trabalho e mantinha uma natureza de 

articulação política entre governo e lideranças sindicais. Dessa forma, os sindicatos não tiveram 

papel de destaque na conquista de direitos sociais.  

No segundo mandato do governo Getúlio Vargas (1937 e 1945), a Constituição de 1937 

foi outorgada e editada, já no período do Estado Novo. A política social foi gestada de forma 

setorial, restringindo-se a decisões particulares para cada questão considerada importante e 

urgente.  

Vargas realiza consideráveis medidas sociais na década de 1940; a de maior relevância 

para este estudo foi a promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Editada em 

1943, a CLT foi um marco da regulamentação das relações de trabalho no Brasil, vigente, apesar 

de muitas reformas, até hoje. A CLT incorporou direitos que já haviam sido instituídos por 

legislações esparsas e introduziu outros, como os relativos à área de segurança e medicina do 

trabalho.  Seu objetivo foi consolidar um conjunto de leis que arbitrassem o uso do trabalho na 

indústria nascente, restringindo, por conseguinte, a liberdade de contratação das empresas.  

Entretanto a CLT nasce deixando de fora os trabalhadores rurais, os quais eram maioria à época. 

Todavia o programa de governo de Vargas controlava os trabalhadores por meio de políticas 

trabalhistas utilizando forte esquema de repressão às ideias divergentes que surgissem. 

Importante abrir um parêntese para refletir a evolução, até esse momento, do direito 

previdenciário no que toca ao trabalhador rural. Segundo SAES (2006), as massas do campo 



30 
 

permaneciam desorganizadas e submetidas ao dever de lealdade pessoal para com o seu 

“senhor”, isto é, o proprietário de terras. Os trabalhadores rurais não tinham, portanto, 

condições de exigir politicamente a extensão de todos os direitos sociais para o campo. A 

criação da carteira de trabalho tornou claro aos trabalhadores, às empresas e à Justiça do 

Trabalho, quem estava dentro e quem estava fora do mercado formal. E, por consequência, 

também deixou claro quem estava dentro e quem estava fora da cobertura da previdência social 

(SAES, 2006). Diversas reformas no aparelho de Estado propiciaram políticas 

predominantemente voltadas para trabalhadores urbanos, a fim de não ferir os interesses das 

oligarquias rurais que detinham forte poder político à época. 

Oliveira (2013) corrobora com esse entendimento refletindo que, para a manutenção, 

ampliação e combinação do padrão “primitivo” da agricultura com as novas relações de 

produção foi feito um “compromisso”, o qual mantinha a agricultura ativa, mas não a 

estimulava como setor e unidade central do sistema.  A agricultura devia suprir as necessidades 

das massas urbanas para não elevar o custo da alimentação, principalmente e secundariamente 

o custo das matérias-primas, e não obstaculizar, portanto, o processo de acumulação urbano-

industrial.  

Diante desse contexto, segundo Oliveira (2013), forma-se um proletariado rural que não 

ganhou estatuto de proletariado. Assim, a legislação do trabalho praticamente não existe no 

campo e a previdência social não passa de uma utopia. Esta é a natureza da conciliação existente 

entre o crescimento industrial e o crescimento agrícola. O preço é pago pelo trabalhador rural 

que, sem uma legislação para regular, tem sua mão de obra vendida a baixíssimos custos, além 

de não contar também com nenhuma proteção social.  As distinções criadas pela CLT entre 

trabalhadores urbanos e rurais, assinava na carteira de trabalho, quem podia gozar dos direitos 

sociais. Vê-se que esses direitos tinham endereço certo, pertenciam àqueles trabalhadores 

ligados diretamente ao capital industrial. 

Retomando a perspectiva histórica da Previdência, em 1945, Getúlio Vargas unifica 

todas as instituições previdenciárias no Instituto de Serviços Sociais do Brasil (ISSB) através 

de decreto. Todavia o decreto foi revogado antes de ser colocado em prática. O objetivo era dar 

unicidade à gestão da previdência diante da quantidade de instituições e de dispositivos legais 

que os regulavam.  A partir de 1946, várias foram as tentativas de se unificar o sistema de 

previdência, porém sem sucesso.  

Infere-se de todo o exposto até aqui que, apesar de manter uma constância de 

aprimoramento, a legislação previdenciária desenvolve-se de forma bastante fragmentada, não 

alcançando todos os trabalhadores. Esteve centrada na iniciativa das empresas e dos 
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empregados. Entretanto apesar de não ter avançado na unificação do sistema de previdência no 

governo de Getúlio Vargas8, definiu-se e implementou-se as bases modernas do sistema de 

seguridade social, as quais permaneceram relativamente intactas até 1966 (SAES, 2006). 

Com o governo Dutra (1946-1951), instaura-se o regime “liberal-democrático” e o 

sistema previdenciário tem que responder mais de perto à presença de uma força social já 

existente, mas que agora encontra canais de pressão, que são as forças assalariadas.   

No governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) é finalmente promulgada, em 1960, 

a Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS), que uniformizou os direitos dos segurados pelo 

teto dos padrões dos melhores institutos. A lei LOPS trouxe uma mudança expressiva no que 

toca o custeio da previdência que passou a definir a contribuição da União em quantia destinada 

a custear o pagamento de pessoal e as despesas de administração geral da previdência social, 

bem como a cobrir as insuficiências financeiras verificadas. Decretava-se, assim, o fim da 

estruturação tripartite paritária no financiamento da previdência, que vinha sendo mantida, 

ainda que como mera ilusão formal, desde 1931. Com efeito, a quebra do sistema tripartite 

passa a ceder lugar a uma nova configuração dos pilares de sustentação financeira do sistema. 

Outra mudança trazida pela lei LOPS foi a incorporação obrigatória à previdência dos 

trabalhadores autônomos, profissionais liberais e os empregadores, abrangendo, dessa forma, 

todos os trabalhadores urbanos.  

Conforme pontua Faleiros (2002), o pilar fundamental de custeio seguiu, então, sendo a 

contribuição dos segurados em um contexto de imposição de maiores sacrifícios aos 

trabalhadores em geral, além da contribuição das empresas e empregadores, somadas às virtuais 

transferências da União em montante correspondente aos gastos de pessoal e administração.    

Já era 1960 e, ao passo que os direitos trabalhistas foram sendo unificados através da 

CLT, a trajetória atinente à previdência social seguia de modo diferente, pois continuava, até 

então, institucionalizada no ordenamento jurídico em diversos dispositivos legais, cada um 

atendendo à sua categoria. Além disso, ainda deixava de fora os trabalhadores rurais e 

domésticos. Teve como meta a regulação da força de trabalho em uma indústria de dimensões 

limitadas, atendendo apenas aos grupos pertencentes ao núcleo capitalista da economia, 

somente esses fizeram parte do compromisso.  

 

                                                           
8 O governo de Getúlio Vargas, na década de 50, a fim de incentivar o crescimento e à diversificação industrial, 

investiu na criação de grandes empresas estatais, tais como a Petrobrás, a Eletrobrás e o então Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico (BNDE) (atualmente denominado Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social (BNDES). 
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1.2.2 A previdência no período de ditadura militar (1964 a 1985) 

 

Em 1964 ocorreu um golpe de Estado, instalando-se um período ditatorial com duração 

de 21 anos. O golpe deu-se por razões ideológicas, políticas, econômicas e sociais, culminando 

em centralização do poder, marginalização do movimento sindical e perseguição de lideranças 

políticas. Isso se efetivou com a cassação de partidos políticos de esquerda, intervenção direta 

nos sindicatos combativos, perseguição, banimento, tortura e assassinato de seus líderes e 

operários mais militantes. Os movimentos sociais e as greves foram violentamente reprimidos 

e a intervenção estatal fez restringir a ação sindical às atividades burocráticas e assistencialistas. 

A repressão praticamente anulou a representação sindical destituindo qualquer poder de 

negociação coletiva direta (POCHMANN, 2004). Esse período foi marcado por um regime 

fortemente ditatorial em que os mecanismos de pressão e de participação decisória da sociedade 

foram anulados. 

A política social dos governos militares perdeu o caráter populista que mantinha desde 

o período getulista e assumiu duas premissas de atendimento. Uma de caráter assistencialistas, 

que buscavam minorar os impactos das desigualdades crescentes provocadas pela aceleração 

do desenvolvimento capitalista. Outra de caráter produtivista, formulava políticas sociais 

visando contribuir com o processo de crescimento econômico (MEDEIROS, 2001). Nesse 

sentido, a política produtivista investiu na educação, buscando atender às demandas por 

trabalhadores qualificados e aumentar a produtividade. O novo regime introduziu mudanças na 

economia visando estabelecer as bases de um novo relacionamento do Brasil com o capital 

internacional9.  

Nos anos de 1960, iniciou-se o processo de incorporação dos trabalhadores rurais ao 

sistema previdenciário nacional, através da aprovação do Estatuto do Trabalhador Rural – Lei 

n. 4.214/1963, que, entre outras medidas, regulamentou os sindicatos rurais, instituiu a 

obrigatoriedade de pagamento do salário mínimo à classe e criou o Fundo de Assistência e 

Previdência do Trabalhador Rural (FAPTR), estendendo à citada categoria alguns benefícios, 

até então, concedidos apenas aos trabalhadores urbanos (BRUMER, 2002). Todavia essa porta 

não se abriu para todos os trabalhadores rurais; alcançava somente a categoria rural da 

                                                           
9 O governo ditatorial utilizou-se do bom desempenho do comércio mundial e dos fluxos financeiros internacionais 

que se dirigiam ao país, por meio de empréstimos com juros atraentes, e que, largamente, foram utilizados em 

investimentos diretos com o intuito de estimular a economia capitalista. Esses investimentos eram destinados a 

financiar a plataforma de desenvolvimento da então corrente revolução industrial (BATICH, 2004). 
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agroindústria canavieira, sendo estendida para os demais somente com a publicação da Lei 

Complementar n.  11/1971 como será visto mais à frente.  

A FAPTR oferecia benefícios que consistiam na aposentadoria por invalidez, 

aposentadoria por velhice, pensão por morte, assistência à maternidade, auxílio-doença, 

auxílio-funeral e assistência médica. Embora o Estatuto do Trabalhador Rural apresentasse um 

elenco razoável de benefícios, sua aplicação prática no tocante às medidas de previdência social 

ficou bastante limitada pela escassez de recursos financeiros (REIS, 2006).  

Quase seis décadas depois de criadas as CAPs, em 1966, ocorre a fusão de todos os IAPs 

no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), fundindo os Institutos de aposentadorias e 

pensões existentes até o momento. O INPS buscava a uniformização e o alcance de mais 

trabalhadores. Essa unificação não foi, segundo Reis (2006), sem intenção. O objetivo central 

era conferir controle na concessão de benefícios e resolver os problemas financeiros à 

uniformização das contribuições e benefícios instituídos pela lei LOPS (1960). Enfatiza 

Pochmann (2004), que a centralização esvaziou, desde então, a participação dos trabalhadores 

na sua gestão até seu completo desaparecimento em 1970.   

Após a criação do INPS, até o final da década de 1970, segundo Saes (2006), a 

previdência social funcionou, de um lado, como política inclusiva capaz de aliviar tensões 

sociais inerentes aos padrões de crescimento econômico altamente excludentes, postos em 

marcha sob o regime militar. Sucessivas ações10 são desenvolvidas no sentido da extensão de 

cobertura e benefícios previdenciários, tais como a integração dos segurados contra acidentes 

de trabalho ao INPS, em 1967.   

O processo de inclusão dos demais trabalhadores rurais11 dá mais um passo em 1971 

com a edição da Lei Complementar n. 11/1971. A referida lei instituiu o Programa de 

Assistência do Trabalhador Rural – PRORURAL, cuja administração ficou a cargo do 

FUNRURAL.  O PRORURAL previa a aposentadoria por velhice e por invalidez para 

trabalhadores rurais maiores de 70 anos de idade, no valor de ½ salário mínimo; pensão, 

equivalente a 70% da aposentadoria. Dois pontos importantes aqui devem ser observados: 

                                                           
10  Em 1967 são criados o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), o Programa de Integração Social 

(PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), mecanismos de poupança 

compulsória, que ajudam a superar a contradição jurídica entre abrangência na concessão de benefícios e o regime 

de capitalização, como também criam “dinheiro novo” dado o debilitamento das reservas do fundo previdenciário.    
11 A inclusão dos trabalhadores rurais pode ser entendida como o primeiro passo da Previdência Social brasileira 

para o rompimento com sua concepção contratual (capital/trabalho), pois os trabalhadores rurais não arcavam com 

nenhuma contribuição direta para o sistema, ao contrário dos demais trabalhadores até então filiados ao sistema. 

Dessa forma, em finais da década de 1970, praticamente a totalidade da população trabalhadora brasileira já 

contava com a possibilidade legal de filiação ao sistema público de Previdência Social. Embora com benefícios e 

requisitos bastante diferenciados. 
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primeiro que essa extensão não alcançava a todos os trabalhadores rurais, pois as mulheres só 

seriam beneficiadas diretamente caso fossem chefes de família (algo não muito comum à época) 

ou assalariadas rurais; segundo mantinha-se a diferença entre trabalhadores urbanos e 

trabalhadores rurais. Enfim, a cobertura não era universal, para todos, e não era homogênea, 

havia distinção entre os segurados, ser um trabalhador ligado ao campo e ser um trabalhador 

ligado ao capital.   

Nessa mesma esteira, durante a década de 1970, outras categorias de trabalhadores 

foram incluídas no sistema previdenciário nacional.  No período de 1968 a 1973, foram criados 

o salário-maternidade e o amparo previdenciário aos maiores de 79 anos ou inválidos. Os 

empregados domésticos entram em cena em 1972 e os trabalhadores autônomos em 1973. 

 É somente em 1974 que o Estado lança um olhar aos não segurados, criando a instituição 

do amparo previdenciário aos maiores de 70 anos de idade e aos inválidos. Um tipo de benefício 

assistencial, o qual não estabelecia o requisito de contribuição para se ter acesso. Faz-se, assim, 

uma reflexão: tomando a revolução industrial como veículo corrente de instalação do modo de 

produção capitalista e um divisor de águas do modo de viver dos trabalhadores, uma vez que 

ela começa a se materializar a partir de 1930, demorou-se 44 anos para se visualizar dentro 

desse sistema os idosos e os inválidos. 

 Voltando para o rol de mudanças trazidas pelo período da ditadura militar, ainda em 

1974, no propósito de melhor supervisionar o sistema previdenciário nacional, foi criado o 

Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), a partir do desdobramento do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O novo Ministério atuava como um órgão de 

coordenação geral, supervisionando as atividades dos dois principais institutos: o INPS e o 

Fundo de Assistência do Trabalhador Rural (FUNRURAL).  

Outra medida significativa foi a criação, em 1977, do Sistema Nacional de Previdência 

e Assistência Social (SINPAS), com as finalidades de concessão e manutenção de benefícios e 

serviços, custeio de atividades e gestão administrativa, financeira e patrimonial.  Subordinado 

ao MPAS, o SINPAS abarcava além do INPS12, outras duas autarquias, criadas no mesmo ano, 

o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS)13 e o Instituto de 

Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (IAPAS)14. Nesse mesmo 

período foram criados também a Legião Brasileira de Assistência (LBA), responsável pelas 

                                                           
12 O INPS, desta vez com suas funções limitadas à administração e gestão dos benefícios previdenciários e 

assistenciais.  
13 INAMPS era responsável pela administração do Sistema de Saúde Previdenciário.   
14 O IAPAS tinha por responsabilidade a gestão administrativa e patrimonial do sistema. 
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ações relativas à Assistência Social para as populações carentes; a Fundação Nacional do Bem-

Estar do Menor (FUNABEM); a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social 

(DATAPREV) e a Central de Medicamentos (CEME). Esta estrutura organizacional-

institucional perduraria até a implementação dos ditames constitucionais de 1988 

(FALEEIROS, 2002).  

Segundo Reis (2006), apesar de uma cobertura previdenciária tendente à expansão, com 

um sistema previdenciário de base contributiva e que conferia tratamento legal distinto entre 

trabalhadores urbanos e rurais, ainda não era possível concluir, em meados da década de 1970, 

por uma ampla cidadania social no Brasil porque não se tinha direitos civis e políticos 

consolidados. Mesmo mantendo uma constância evolutiva de aprimoramento do direito 

previdenciário o Estado ainda fazia distinções entre os seus cidadãos e não alcançava a todos. 

Sua evolução é marcada pela exclusão da maioria dos trabalhadores.  

Contribuindo com esse pensamento, Faleiros (2002) coloca que até o final da década de 

1970, o modelo de previdência social utilizado era repressivo, centralizado, autoritário e 

desigual. Esse modelo foi controlado pela gestão tecnocrática que, em momento algum, almejou 

se tornar um projeto universal de cidadania. Dava-se, de forma fragmentada, o acesso social à 

população seguindo os interesses dos que estavam no poder, a fim de favorecer grupos privados, 

conquistar clientes, obter lealdade e dinamizar a acumulação.   

O caráter redistributivo do sistema foi reduzido a um conjunto de programas 

assistenciais, com patamares mínimos muito reduzidos:  

 

Do ponto de vista da ampliação de direitos sociais e da definição de critérios 

de acesso e elegibilidade, é certo que tendências universalizantes foram sendo 

introduzidas no sistema. (...) Entretanto, tais tendências universalizantes − 

que, de fato, disseram respeito principalmente à ampliação das possibilidades 

de acesso aos subsistemas sociais − assim como a expansão massiva do 

sistema e a oferta de serviços sociais publicamente organizados longe estavam 

ainda de conferir ao sistema brasileiro características do tipo “institucional-

redistributivo” (DRAIBE, 1989, p. 12-13). 

 

 

Após 1975, o sistema foi basicamente mantido pelo Fundo de Previdência e Assistência 

Social (FPAS), com recursos das contribuições das empresas e dos assalariados do mercado de 

trabalho formal urbano. Nesse período, os sinais de esgotamento financeiro do sistema eram 

percebidos pelo crescimento das despesas com os aposentados e pelos gastos elevados com a 

assistência médica através das redes privadas. O discurso de reforma veio à tona, mostrando-se 
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urgente a adoção pelo Estado de medidas que reduzissem os gastos e racionalizassem a 

administração do sistema.  

Como já citado anteriormente, foram diversas as tentativas de uniformização do sistema 

previdenciário brasileiro. O mesmo nasce fragmentado e desenvolve-se, também, de forma 

fragmentada (tabela 1).  

 

Tabela 1. Alterações legislativas do sistema previdenciário brasileiro – 1923 a 1966. 

1923 CAPs – Caixa de Aposentadoria e Pensões. 

1926 Lei n. 5.106/1926 – estendeu o regime da Lei Eloy Chaves aos portuários e marítimos. 

1928 Lei n. 5.485/1928 – estendeu o regime da Lei Eloy Chaves aos trabalhadores dos serviços 

telegráficos e radiotelegráficos.  

1931 Decreto-lei n. 20.465/1931 – contribuição tripartite, equiparando os valores das contribuições 

das três principais fontes de custeio – empregado, empregador e Estado. 

1933 IAPM – Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos. 

1934 IAPC – Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários. 

1934 IAPB – Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários. 

1936 IAPI – Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários. 

1938 IPASE – Instituto de Pensões e Assistência dos Servidores do Estado. 

1938 IAPETC – Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas. 

1939 IAPOE – Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Operários Estivadores. 

1945 ISS – Instituto de Serviços Sociais do Brasil. 

1945 IAPETEC – O Decreto-Lei n. 7.720/1945, incorporou ao Instituto dos Empregados em 

Transportes e Cargas o da Estiva e passou a se chamar Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 

Estivadores e Transportes de Cargas. 

1953 CAPFESP – Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e Empregados em Serviços 

Públicos. 

1960 IAPFESP – Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e Empregados em Serviços 

Públicos. 

1960 LOPS – Lei Orgânica da Previdência Social. 

1963 FAPTR – Estatuto do Trabalhador Rural, criando o Fundo de Assistência e Previdência do 

Trabalhador Rural. 

1966 INPS – Instituto Nacional da Previdência Social. 

1969 Decreto-lei n. 564/1969 – criou o Plano Básico da Previdência Social, que oferecia cobertura aos 

trabalhadores da agroindústria canavieira, com custeio coberto pelas contribuições de 

Empregados e empregadores.  

1969 FAPTR é transformado no Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o FUNRURAL. 
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1971 Lei Complementar n. 11/1971 – previdência social é estendida para os demais trabalhadores 

rurais e criou o Programa de Assistência do Trabalhador Rural (PRORURAL), cuja 

Administração ficou a cargo do FUNRURAL. 

1972 Empregadas domésticas são incluídas no sistema previdenciário nacional. 

1973 A inscrição previdenciária dos trabalhadores autônomos passou a ser compulsória.  

1974 Instituiu o benefício assistencial amparo previdenciário aos maiores de 70 anos de idade e aos 

inválidos.  

1974 Foi criado o Ministério da Previdência e Assistência Social. 

1976 Os benefícios da assistência e previdência social foram estendidos aos empregadores rurais e seus 

dependentes em 1976.   

1977 (SINPAS) – foi criado o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. 

Fonte: elaborada pela autora a partir de pesquisa documental no site: <http://www.planalto.gov.br>. 

 

Nos primeiros anos da década de 1980, vem à tona “a crise da Previdência Social”, 

segundo Draibe (1989), num “alardeado” reconhecimento oficial de que o sistema já se tornava 

incapaz de sustentar o padrão de gastos montado no período anterior. Tratava-se, 

evidentemente, de barrar o reconhecimento de uma contradição estrutural engendrada pela 

própria direção imposta pelo Estado ao conjunto do sistema previdenciário: a crescente 

expansão da cobertura previdenciária, entre 1967-1979, sem assegurar-se alterações no mesmo 

sentido para a restrita base de sustentação financeira. 

As discussões sobre o déficit da previdência intensificaram-se na primeira metade da 

década de 1980, momento em que o ajuste fiscal tornou-se o eixo principal da intervenção 

macroeconômica do Estado. Diante da elevação das taxas de juros internacionais e dos juros da 

dívida interna, o Estado brasileiro viu-se pressionado a equilibrar as contas públicas com a 

contenção de gastos na área social. Segundo Faleiros (2002, p. 38-39): “Mudaram-se as 

exigências para o pagamento da dívida externa, com a submissão do país ao Fundo Monetário 

Internacional, que impôs um programa recessivo e de arrocho salarial para conter os consumos 

e os gastos. (...)”.  

Em 1983/1984, o déficit da Previdência é um dos principais problemas da renegociação 

do Brasil com o Fundo Monetário Internacional, pois o objetivo era cortar gastos.  Os programas 

sociais que representavam 46% dos dispêndios da União em 1977 despencaram para pouco 

mais de 20% em 1982. Assim, a política orientadora de toda a receita e despesa é determinada 

pela exigência do Fundo Monetário Internacional (FALEIROS, 2002).     

Foi diante desse cenário de recessão econômica que, durante a década de 1980, também 

verificou-se a degradação do valor real dos benefícios previdenciários reajustados abaixo dos 

índices de inflação. Para recuperar as receitas, vários mecanismos foram adotados pelo governo, 
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como a introdução de alíquotas progressivas, conforme a faixa de salários, para empregadores, 

empregados e autônomos. Os segurados inativos também foram obrigados a voltar a contribuir 

para a previdência, entre 3% e 5% sobre o valor dos benefícios (Decreto-lei n. 1.910/1981).     

Como se pôde verificar, o país não conseguiu combinar o crescimento econômico com 

a construção de uma sociedade justa, democrática e socialmente menos desigual. O capitalismo 

desenvolve-se através da indústria causando expressivas transformações na vida dos 

trabalhadores, todavia, os frutos desse crescimento econômico não são redistribuídos a todos, 

ficando nas mãos de alguns.    

Pontua Draibe (1993), que até as reformas ocorridas na década de 1980, os direitos 

sociais no Brasil faziam parte de um sistema de proteção social que não tinha pretensões de 

funcionar como mecanismo redistributivo do produto da economia. Assim, como na fase de 

surgimento, sua constituição é direcionada à legitimação da ordem política e à defesa dos 

objetivos estabelecidos pela cúpula do governo e expressa a falta de poder político dos 

movimentos de trabalhadores. Disso resultaram várias deficiências do sistema como: 

ineficiência dos programas sociais; progressividade dos gastos sociais; altos custos de 

implementação e administração; distanciamento entre formuladores e executores e os 

beneficiários das políticas; quase total ausência de avaliação dos programas; instabilidade e 

descontinuidade das políticas sociais. 

 

1.2.3 Uma análise das interfaces entre direitos sociais dos países centrais e Brasil   

 

Um rápido olhar revisando como se deu a expansão dos direitos sociais nos países 

centrais impulsionados pelo keynesianismo ajuda a traçar um paralelo de comparação entre o 

centro e a periferia, no estudo em tela, o Brasil. Entretanto, não é possível fazer um paralelo de 

comparação da evolução dos direitos sociais entre a Europa do pós-guerra e o Brasil sem levar 

em conta certas circunstâncias.  

Antes de mostrar as principais diferenças inferidas da discussão até aqui, importante 

ressaltar uma simetria. Como bem coloca Boschetti (2012), ainda que ações assistenciais 

públicas, nos países centrais, datem do século XVII e as primeiras iniciativas estatais baseadas 

em seguros sociais compulsórios sejam do século XIX a constituição das políticas sociais em 

sistemas de proteção social públicos é recente e só será concebida, assim como no Brasil, a 

partir da Crise de 1929.  

 Em primeiro lugar, no cenário dos países centrais, o período que transcorre entre 1948 

e 1973, constitui a época de ouro do capitalismo, caracterizada por altas taxas de crescimento 
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junto a aumentos constantes no emprego e nos salários reais. A Europa se reconstrói do pós-

guerra favorecida por uma maciça transferência desses capitais provindos dos norte-

americanos. No Brasil, ao contrário, a indústria desenvolve-se sob uma dívida externa, como 

pontua Boron (1994, p. 168): “Os Estados Unidos estrangulam as nascentes democracias latino-

americanas com uma dívida absurda e imoral e que todos sabem que é incobrável e impagável 

(...)”.  

Em segundo lugar, nos países centrais, esta fase encontra-se sob o domínio das teorias 

de John M. Keynes. Com Keynes, o mercado, que havia sido incapaz de organizar 

racionalmente a exploração capitalista, cedia sua vez ao Estado. O Estado, orientado pela 

cartilha keynesiana, fez com que a burguesia, a qual não podia socializar o poder político e os 

meios de produção, implementasse políticas de redistribuição de renda e de reforma social. O 

novo papel do Estado fundado no Estado de Bem-Estar mudou qualitativamente o caráter da 

política nos capitalismos avançados, ressaltando que este processo não foi homogêneo nos 

capitalismos centrais, dependeu de condições históricas particulares próprias de cada um.   

Em terceiro lugar, enquanto os países derrotados na guerra varreram as classes que 

consagravam o autoritarismo, na América Latina o processo de democratização foi 

caracterizado pela continuada presença dos grandes atores autoritários. Nas palavras de Boron 

(1994, p. 167): “Se o exército norte-americano contribuiu para a derrubada do fascismo na 

Europa em seu quintal traseiro estratégico colaborou – mais ou menos ativamente, conforme os 

casos – para instalá-lo.”  

 Para elucidar o entendimento, reflete-se a teoria de Marshall (1967), a qual dividi a 

cidadania em três partes integrantes: civil, política e social. O elemento civil entrega as 

liberdades individuais e a propriedade privada. O elemento político refere-se à extensão do 

sufrágio que traduz nos direitos políticos, dando ao povo acesso à participação do poder 

político. E, por fim, o terceiro elemento trata do social, o qual inclui o direito a um mínimo de 

bem-estar e segurança econômica.  Nos países centrais, a luta por direitos sociais é amparada 

por um sistema democrático. A conquista por esses elementos segue essa sequência exposta, 

ou seja, é em solo democrático que se deram as lutas pelo social. Já no Brasil, a luta pelo social 

acontece em um solo autoritário, sem o amparo democrático, sua luta, na maior parte dessa 

evolução (1930 a 1985), foi contra governos ditatoriais com pequenos e fragilizados intervalos 

de democracia.  

 Por essa ótica, como pontua Xavier (2011, p.18), “a cidadania tem papel de igualar os 

indivíduos”, não estando essa apenas condicionada ao exercício de direitos políticos. A 

democracia suscita pluralidades e diferenças amparadas por serviços sociais básicos para 
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fomentar condições de se desenvolver cidadãos. O Estado seria o responsável por produzir 

meios para que esses cidadãos solucionassem suas demandas sociais. É nesse sentido que tem-

se uma linha de pensamento onde a democracia seria o veículo condutor do desenvolvimento, 

enquanto objetivo de um Estado democrático genuíno (XAVIER, 2011).  

  Importante enfatizar que a extensão dos benefícios sociais, nos países centrais, foi o 

resultado da capacidade reivindicativa e de pressões dos setores populares. Reivindicações 

alegadas sob a proteção da democracia.  Onde essa força detinha força política necessária à 

burguesia, admitia, a contragosto, as novas conquistas dos operários. No Brasil, como 

demonstra Medeiros (2001), por outro lado, a combinação de autoritarismo com forte 

segmentação no mercado de trabalho, presente em boa parte da história recente do país, limitou 

a capacidade dos movimentos dos trabalhadores influenciarem positivamente na sistematização 

de programas sociais generalizados a toda a classe trabalhadora. Assim, uma marca do 

surgimento dos direitos sociais é o autoritarismo, evidente na repressão aos movimentos dos 

trabalhadores. 

Principalmente na fase inicial, no processo de industrialização brasileiro, os 

movimentos reivindicatórios dos trabalhadores concentravam-se naqueles que trabalhavam em 

setores estratégicos, trabalhadores assalariados dos setores modernos, da economia do 

desenvolvimento da indústria. Isso se deu pelo fato de que esses trabalhadores pertenciam a 

categorias que tinham certo grau de organização e importância para o capital. Logo, a conquista 

desses direitos tinha endereço certo. Porém, essa classe não representava todo o proletariado 

urbano, somente uma parte dele. Sem falar que não representou o trabalhador rural, por uma 

boa parte da história, que permanecia no campo sob o poderio do coronelismo como já discutido 

anteriormente.  

Em quarto lugar, enquanto nos países centrais, o avanço dos direitos sociais atingiu uma 

certa homogeneidade, no Brasil, o processo é marcadamente fragmentado e emergencial, com 

setores industriais modernos convivendo com setores tradicionais. Evolui de forma 

segmentada, não alcançando a todos os trabalhadores. Uma das justificativas para tanto, nesse 

processo, segundo Boron (1994), está ligada ao fato de os porta-vozes do autoritarismo 

coexistirem com os representantes das transformações. Dado que os partidários do despotismo 

não foram eliminados, pois para isso requeria uma revolução social, como a francesa que 

acabou com a nobreza latifundiária, o que não aconteceu no Brasil. Na realidade, o que se tinha 

eram dois projetos em luta, o democrático e o autoritário, mediados por uma industrialização 

em curso que se servia do que melhor lhe viabilizava. Nesse contexto, as diversas reformas 

tocantes aos direitos sociais basearam-se em políticas predominantemente voltadas para 
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trabalhadores urbanos, a fim de não ferir os interesses das oligarquias rurais que detinham forte 

poder político à época. 

Como consequência, diferentemente da história na qual os direitos sociais surgem, nos 

países centrais, como resultado das barganhas políticas dos trabalhadores; no Brasil, tem na 

generalização e coordenação de suas políticas, um mecanismo de constituição da força de 

trabalho assalariada por intermédio do Estado. Dito de outra forma, enquanto que nos países 

centrais os direitos sociais surgem como resultado das lutas dos trabalhadores sedimentados na 

proposta de redistribuição de renda e bem-estar dos mesmos; no Brasil, as lutas são sufocadas 

por governos autoritários e desarticuladas por falta de organização da classe trabalhadora. Dessa 

maneira, os direitos sociais nascem como forma de contenção desses movimentos, 

privilegiando alguns que são pontos estratégicos na engrenagem do capital, excluindo a maioria 

dos trabalhadores. Usando os direitos previdenciários para direcionar a atenção, estes nascem 

como paliativos e não como cura para as mazelas sociais trazidas pela revolução industrial.  

Para contribuir com o entendimento sobre a desarticulação da classe trabalhadora, 

coloca-se que sendo pautado no autoritarismo, o processo de industrialização no Brasil teve 

uma organização sindical com estrutura corporativista, ou seja, defende unicamente os 

interesses da classe.  O corporativismo deslocou os conflitos entre capital e trabalho para a 

esfera do Estado, descaracterizando a livre manifestação e negociação das reivindicações dos 

trabalhadores. Será talvez que por tudo isso que Boron (1994) tenha afirmado que na América 

Latina as reformas, quando tendem a ser profundas, são combatidas com ferocidade pelas 

classes dominantes, sendo vistas por estes como catalizadores de revolução, e, por eles, são 

sufocadas e rejeitadas. E nada mais eficaz que sufocar os sindicatos.  

Corroborando com essa reflexão comparativa da evolução dos direitos sociais nos países 

centrais e no Brasil, traz-se o pensamento de Oliveira (2013), o qual coloca: “a expansão do 

capitalismo no Brasil se dá introduzindo relações novas no arcaico e reproduzindo relações 

arcaicas no novo”. Um modo de compatibilizar a acumulação global, em que a introdução das 

relações novas (desenvolvimento da indústria) no arcaico (agricultura) libera força de trabalho 

que suporta a acumulação industrial-urbana e em que a reprodução de relações arcaicas no novo 

preserva o potencial de acumulação, pois fornece alimentos, liberados, exclusivamente, para os 

fins de expansão do próprio novo.  Nas palavras de Oliveira (2013): 

 

Essa forma parece absolutamente necessária ao sistema em sua expressão 

concreta no Brasil, quando se opera uma transição tão radical de uma situação 

em que a realização da acumulação dependia quase integralmente do setor 

externo, para uma situação em que será a gravitação do setor interno o ponto 
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crítico da realização, da permanência e da expansão dele mesmo. Nas 

condições concretas descritas, o sistema caminhou inexoravelmente para uma 

concentração da renda, da propriedade e do poder, em que as próprias medidas 

de intenção corretiva ou redistributivista – como querem alguns –

transformaram-se no pesadelo prometeico da recriação ampliada das 

tendências que se queria corrigir (OLIVEIRA, 2013, p. 60). 

 

Os países centrais possuem uma característica comum que é a intervenção do Estado na 

regulação do mercado e o estabelecimento de sistemas públicos universais de proteção social. 

Estruturaram sistemas com características básicas como lutar contra a pobreza, garantir renda 

aos aposentados e melhorar a condição de vida dos trabalhadores. A legislação trabalhista visa 

à regulação das relações entre a burguesia e os trabalhadores. Ela pode tanto garantir interesse 

dos trabalhadores quanto do capital.  Nesse contexto, a legislação previdenciária vem para 

instituir, junto com outros direitos sociais, obrigações sociais, objetivando minimizar a 

expropriação da classe trabalhadora. Isso se dá ao longo do século XX, desenvolvendo-se 

largamente após 1945, alcançando boa parte dos trabalhadores dos países centrais (Boschetti, 

2012). 

Destoando dessa concepção, é sob o céu de uma revolução industrial tardia, fragilidade 

e brevidade dos intervalos democráticos, governos ditatoriais, que os direitos previdenciários 

tentam nascer, evoluir e permanecer no Brasil. Esses direitos emergiram para conter os 

movimentos de insatisfação dos trabalhadores e não para causar redução de desigualdades 

sociais.  
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CAPÍTULO II 

PREVIDÊNCIA SOCIAL NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 DIANTE DA 

REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA 

 

2.1 REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA DO CAPITAL E SEUS REFLEXOS NO 

TRABALHO E NA PREVIDÊNCIA SOCIAL   

 

A partir da perspectiva marxista, as crises mundiais são vistas como cíclicas e como 

momentos nos quais as contradições da forma de produção capitalista explicitam-se. Ao longo 

da história, observam-se várias crises, algumas mais pungentes que outras (HARVEY, 2008). 

Diante disso, o sistema de produção capitalista reestrutura-se, adapta-se, articula-se perante o 

cenário oferecido com o único intuito de acumular. Para tanto, avança derrubando fronteiras, 

desbrava, instala dependência, coloniza.  

O capitalismo até 1970, durante a vigência do acordo de Bretton Woods, proporcionou 

aos países centrais um grande acúmulo, porém com a profunda estagnação econômica das 

sociedades capitalistas daquele período, da elevação dos índices de inflação e da primeira 

grande crise do petróleo, a economia mundial vivenciou uma forte crise.   

O conjunto das relações comerciais, produtivas, tecnológicas e financeiras que nasceu 

do acordo de Bretton Woods e prosperou sob a liderança americana, não resistiu ao próprio 

sucesso. Os Estados Unidos e sua economia cumpriram, durante os primeiros vinte anos do 

pós-guerra, a função hegemônica que decorria de sua supremacia industrial, financeira e militar. 

Sob o manto desta hegemonia foram reconstruídas as economias da Europa e do Japão e criadas 

as condições para o avanço das experiências de industrialização na periferia do capitalismo. 

O objetivo desse capítulo é entender como se deu a Crise de 1970 e o fim do Estado 

Social. Tendo esse pano de fundo, como se dá a reestruturação do capital para vencer a crise 

posta e o que isso gera de consequências para o mundo do trabalho e para a previdência social. 

 

2.1.1 Crise dos anos de 1970:  colapso da ordem Bretton Woods e o fim do Estado Social 

 

No final de 1960 e no início de 1970, os países capitalistas experimentaram uma nova 

situação: baixas taxas de crescimento, com altas taxas de inflação. O capital viu-se diante de 

um quadro crítico e acentuado de crises, sendo as principais a crise do dólar e a do petróleo. 

A crise começa com problemas internos nos Estado Unidos. Militarmente, o exército 

estadunidense entrou em dificuldades com a Guerra do Vietnã. Financeiramente, o Sistema de 
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Reserva Federal dos Estados Unidos verificou ser difícil e, depois, impossível preservar o modo 

de emitir e regular o dinheiro mundial estabelecido em Bretton Woods. A cruzada anticomunista 

do governo estadunidense começou a perder legitimidade no país e no exterior. 

Os Estados Unidos, país que emergiu da Segunda Guerra Mundial como credor do resto 

do mundo, não foram capazes de sustentar a posição do dólar como moeda-padrão, na medida 

em que uma oferta “excessiva” de dólares brotava do desequilíbrio crescente do balanço de 

pagamentos, agora sob a pressão de um déficit comercial.  Belluzo (1995) e outros autores como 

Kilsztajn (1989) sustentam que o “dólar standard”, à semelhança dos sistemas nacionais, era 

na verdade, um sistema monetário de crédito. Nesse sistema, o déficit global do balanço de 

pagamentos determinava a quantidade do crédito e a situação positiva da balança comercial 

garantia a qualidade dos fluxos em dólares colocados à disposição de outros países, empresas e 

indivíduos. 

Para Belluzo (1995), a crise do dólar foi resultado do fluxo de capitais para o resto do 

mundo e agravou-se depois de 1971. Na década de 1970, o sistema financeiro foi afetado pela 

excessiva expansão da liquidez internacional, taxas reais de juros negativas, inflação e 

desvalorização do dólar.   

Os reflexos dessa crise foram intensificados quando, em 1973, os países integrantes da 

Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) adotaram uma nova política de 

produção, que desencadeou o aumento excessivo do preço do produto no mercado 

internacional.  Entre 1973 e 1977, estima-se que o preço do petróleo chegou a quadruplicar 

(ANTUNES, 2009).  

É neste ambiente de instabilidade financeira e “descentralização” do sistema monetário 

internacional que ocorre o colapso da ordem de Bretton Woods, entre 1971 e1973, colocando 

fim na trajetória dos “anos gloriosos”.  As baixas taxas de acumulação de capital acarretaram 

índices baixos de crescimento da produção e da produtividade; níveis reduzidos de crescimento 

da produtividade redundaram em percentuais baixos de aumento salarial. O crescente 

desemprego resultou do baixo aumento da produção e do investimento (BELLUZO, 1995).

 Os países centrais enfrentaram nesse período a maior crise econômica do pós-guerra.  

As crises do petróleo e do dólar e seus impactos na economia acirraram as contradições do 

modelo keynesiano e semearam o terreno para o capitalismo ingressar em um novo ciclo de 

acumulação. 

Esses acontecimentos, manifestados no último quarto de século XX, indicavam o fim 

dos anos dourados do capitalismo, os anos dourados do crescimento capitalista. Turbulências e 

instabilidades que vieram colocar em xeque o Wefare State. 
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 Os anos de 1980 foram chamados de “a década perdida” devido à gravidade da crise da 

dívida externa que acometeu o mundo nesse período. Inúmeros estudos econômicos, com 

destaque especial à situação dos países periféricos, foram produzidos nessa época sobre o tema, 

indicando possíveis calotes internacionais. Alertados por tais análises, os países desenvolvidos 

mobilizaram-se, com a finalidade de evitarem para si os prejuízos de possíveis falências 

econômicas dos países endividados (SALLUM JR.; KUGELMAS, 1991). 

Com esse contexto de crise, o mundo desenvolvido adentra a década de 1990, 

distanciando-se, cada vez mais, da ideia do “círculo virtuoso” do pós-guerra que, 

automaticamente, associava políticas econômicas de feitio keynesiano ao bem-estar social, e 

passa a navegar nas incertezas de outro círculo. Neste sentido, a crise econômica do Estado de 

Bem-Estar implica perda de confiança nas políticas sociais como “bens públicos”, estimulando 

atitudes e orientações políticas individualistas.   

  A reflexão em tela argumenta que o colapso de Breton Woods, crise do sistema de 

crédito internacionalizado e o enfraquecimento do Wefare State criaram as condições para o 

surgimento de novas formas de intermediação financeira e para o desenvolvimento de uma 

segunda etapa da globalização.  Esse processo de transformações na esfera financeira pode ser 

entendido como a generalização e a supremacia dos mercados de capitais em substituição à 

dominância anterior do sistema de crédito comandado pelos bancos. 

 

2.1.2 Reestruturação produtiva: o ideário neoliberal  

 

Os países industrializados experimentam, no século XX, uma crise que se alastrou na 

década de 1980, cujas consequências espalharam-se pela economia internacional. Os impactos 

dessa crise bem como as respostas para resolvê-la diferenciaram-se entre os países na medida 

da inserção internacional de suas economias e pelos particulares desenvolvimentos históricos. 

Essa crise do Estado capitalista levou economistas, ideólogos e políticos a lançarem mão 

do velho ideário do liberalismo econômico, constituindo-se num movimento intitulado de 

“retorno à ortodoxia”, que deu origem às teses neoliberais que passam a nortear as políticas 

econômicas de uma considerável parte do mundo a partir do final da década de 1970. 

Os argumentos em defesa de um capitalismo livre de regras emergiram no período de 

crescimento mais rápido do capitalismo, no intervencionismo estatal – período que vai de 1945 

até o final dos anos de 1960. Seus expoentes são os economistas austríacos Friederich A. 
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Hayek15 (1899-1992) e Ludwig Von Mises (1881-1973), que postularam soluções opostas às 

medidas reformistas de Keynes para resolver a crise do capitalismo. Seus argumentos eram de 

que o novo igualitarismo, promovido pelo Estado de Bem-Estar, destruía a liberdade dos 

cidadãos e a vitalidade da concorrência, à qual estava ligada diretamente à prosperidade de 

todos (SUPIOT, 2014).  

A proposta de Hayek e Mises era o retorno do capitalismo livre de controles gerido pela 

ordem espontânea do mercado. Segundo Teodoro (2020), o marco histórico de formação do 

grupo de intelectuais neoliberais foi a sua reunião na Suíça, em 1947, quando fundaram a 

Sociedade Mont Pèlerin.  

O novo liberalismo proposto pelos austríacos retoma o antigo discurso econômico 

burguês, porém dando a ele uma roupagem nova: a ideologia neoliberal.  O liberalismo 

econômico, distinto do liberalismo político pautado nos direitos individuais do cidadão e em 

um regime político representativo, exalta o mercado, a concorrência, a liberdade de iniciativa 

empresarial, rejeitando firmemente no seu discurso a intervenção do Estado. Ou seja, a crise 

levou economistas, ideológicos e políticos a lançarem mão do velho ideário do liberalismo 

econômico que deu origem às teses monetaristas e neoliberais de boa parte do mundo a partir 

do final da década de 1970. 

Os dois países que lideraram, no centro do capitalismo, a adoção do modelo neoliberal 

foram a Inglaterra e os Estados Unidos. A seguir, seus objetivos nas palavras de Soares (2002): 

 

A chamada “contrarrevolução monetarista”, em oposição à “revolução 

keynesiana”, consistia na aplicação do receituário friedmaniano de contração 

monetária, eliminação do Estado como agente econômico, drástica redução do 

tamanho e dos gastos com o Welfare State, e a liberalização do mercado 

(SOARES, 2002, p. 13). 

 

A ideologia neoliberal traz em seu bojo uma lógica coerente com o individualismo que 

dá sustentação ideológica a esse modelo de acumulação: no domínio do mercado existem, 

“naturalmente”, ganhadores e perdedores, fortes e fracos, os que pertencem e os que ficam de 

fora. A concorrência dita as normas de sobrevivência tendo no centro o mercado como 

regulador e o ser humano aquele que tem que se adaptar (BORON, 1994). Um esvaziamento 

                                                           
15 Considerado um dos pais do fundamentalismo econômico contemporâneo, Friedrich Hayek recebeu um dos 

primeiros prêmios Nobel de economia. Hayek era jurista de formação e uma parte de sua obra detalha as reformas 

do direito e das instituições, conduzidas por usa doutrina econômica. Segundo ele, os direitos econômicos e sociais 

estabelecidos pela Declaração Universal de 1948 não poderiam ser expressos em leis opressivas sem, de um mesmo 

golpe, destruir a ordem de liberdade à qual tendem os direitos civis. Hayek defendia uma democracia ilimitada, 

que estendia sua influência às questões econômicas (SUPIOT, 2014).  
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das instituições democráticas como reflexo de uma lógica economicista, autoritária e 

tecnocrática, assumida pelos poderes executivos, e, no campo da cultura, constata-se o 

aprofundamento do individualismo, do consumismo e do pensamento único.   

Dentro desse ideário, segundo Teodoro (2020), o neoliberalismo fundamenta a 

concepção de liberdade negativa, considerando-a um atributo estritamente individual, sem 

dimensões sociais, e como uma situação que obriga o indivíduo a assumir todos os riscos da 

condução de sua própria vida de forma individual e independente. Aqui a questão da igualdade 

é tratada como uma questão menor. Abre-se caminho para a exaltação da grandeza do mais 

forte, e, inclusive, para a ideia de revitalização da sociedade através do sofrimento e da 

eliminação dos fracos.  

Uma data pode ser considerada emblemática para o neoliberalismo, outubro de 1979, 

quando o presidente do Federal Reserve Bank, Paul Volcker, nomeado pelo então presidente 

estadunidense Jimmy Carter, abandonou os princípios keynesianos das políticas fiscais e 

monetaristas do New Deal, objetivando estancar a inflação. Ele implantou uma série de medidas 

econômicas e monetárias que ficaram conhecidas como “Choque Volcker” (DUMENIL; 

LÉVY, 2004; HARVEY, 2008). 

No entanto, o ajuste não foi levado adiante na mesma medida nos países centrais, que 

em boa parte transferiu sua crise para a periferia via dívida externa, mantendo protegidas suas 

economias. Em outras palavras, os países centrais não criaram a receita para seguirem e sim 

criaram para ser aplicada nos países periféricos.  

 

2.1.3 O ajuste neoliberal na América Latina e o Consenso de Washington 1889 

 

A entrada dos países latino-americanos no processo de ajuste neoliberal variam no 

tempo e no contexto de cada um. Diversos países iniciam seus processos de ajuste nos anos de 

1980, sendo mais precisamente no final dos anos de 1980 e início dos anos de 1990, que a 

maioria dos países latino-americanos avança nos ajustes propostos pelo neoliberalismo 

(SOARES, 2020). 

Todavia, contamos com uma particularidade que deve ser tratada, nem que de forma 

sucinta, para elucidar um exemplo desastroso da aplicação do ajuste na América Latina. O 

Chile, país onde ocorreu, segundo Soares (2002), a mais radical ruptura político-institucional 

do continente. Diferentemente dos outros países latino-americanos, o Chile começou seu ajuste 

no início dos anos de 1970 e serviu de laboratório para as ideias neoliberais. Para melhor 
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entendimento, percorrer-se-á de forma muito sintética o caminho que propiciou a entrada do 

neoliberalismo no Chile.  

O governo militar ditatorial de Pinochet (1973-1990) não tinha um projeto econômico 

definido a ser aplicado, mas tinha um claro objetivo: conter a inflação que assolava o país e 

afastar as ameaças socialistas.  Então, um grupo de economistas oriundos da Escola de 

Economia de Chicago conduziu uma política destinada a estabilizar o nível de preços, mas fora 

isso, eles inseriram reformas que buscaram dar ao mercado um papel maior na regulação da 

vida econômica do país. Esses economistas foram bastante influenciados pela linha de 

pensamento monetarista veiculada por Milton Friedman e foram responsáveis por tornar o Chile 

o primeiro país a seguir a doutrina neoliberal. 

Segundo Lira (2010) e Soares (2020), o efeito mais grave dessa ação foi ter afundado o 

Chile numa depressão, que no ano de 1975, encolheu 12% do PIB.  Esse fato indicava que a 

inflação era alimentada pela manutenção da máquina pública, o qual recorria a emissões de 

moedas para continuar funcionando.  Por consequência, em 1975, impôs-se uma série de 

privatizações de empresas públicas para o levante desse capital.   

A única saída encontrada pelos economistas para conter a inflação do Chile foi a 

apreciação cambial e a abertura comercial. Apostando nessa fórmula, o Chile entrou novamente 

numa recessão e o Estado, que se manteve distante do mercado, teve que intervir, a fim de evitar 

a quebra do sistema financeiro, ao salvar bancos e outras empresas importantes para a economia 

chilena. Diante desse impasse, os prejuízos da iniciativa privada tiveram que ser socializados, 

o que marcava, assim, o fim do laboratório neoliberal no Chile. 

O Chile foi a primeira experiência neoliberal latino-americana. Depois dele, a partir da 

década de 1990, com a geração do Consenso de Washington, que a força das ideologias e 

políticas neoliberais emergiram fortemente sobre os países latino-americanos. Esses, por sua 

vez, tinham uma dívida externa maior. A solução, então apresentada pelo FMI e pelo Banco 

Mundial, foi a cartilha neoliberal como pré-requisito necessário para a renegociação da dívida, 

concessão de novos empréstimos e cooperação econômica (COSTA, 2005). Dumeny e Levy 

(2004) reportam que as dificuldades em contornar e resolver a chamada crise estrutural e a 

busca da revitalização da economia constituiu o substrato econômico e social para o 

florescimento do neoliberalismo. Como já exposto no capítulo I, o neoliberalismo prega a 

abertura de mercados. Uma vez o Estado em crise, precisando de empréstimos, sua concessão 

vai ser condicionada à abertura de suas fronteiras para a entrada dos “leviatãs”, que passam a 

ditar as regras do mercado e da gestão do Estado.  
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Mas o que foi “O Consenso de Washington”? Na América Latina, o Instituto 

Internacional para Economia – com o envolvimento do Fundo Monetário Internacional (FMI), 

Banco Mundial (BM) e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) – organizou, em 

1989, na cidade de Washington, o encontro “América Latina: How much has happened?” 

(América Latina: quanta coisa aconteceu?). Além dos organismos internacionais já 

mencionados, o encontro envolveu economistas e administradores das nações desenvolvidas e 

de países latino-americanos (em sua grande maioria, pensadores neoliberais) para discutirem as 

questões de enfrentamento das crises e misérias dos países periféricos, sobretudo os da América 

Latina, baseado num receituário neoliberal (BATISTA, 1994). Essa doutrina ambicionava por 

um ajuste global na economia mundial, caracterizando-se por reestruturação das relações 

econômica e políticas internacionais.   

Como já citado, a idade desse momento são os anos de 1990, os ventos do 

neoliberalismo avançam aliados ao toyotismo e adentram à América Latina. Importante 

ressaltar que, nesse momento, a revolução tecnológica aflorava e servia como veículo de 

transporte desses novos tempos.   A consolidação da microeletrônica como novo paradigma 

tecnológico trouxe um ganho imenso ao sistema de produção capitalista integrando e agilizando 

as diferentes etapas de produção.  

As propostas desse encontro representaram um “divisor de águas” na deliberação das 

políticas setoriais aos países periféricos. Tais diretrizes de ajustes e estabilização para a 

superação da crise e retomada do crescimento não eram exatamente inovadoras, pois já haviam 

sido desenvolvidas na Inglaterra e nos Estados Unidos desde as décadas de 1970 (final) e 1980.  

 No Consenso de Washington, a democracia e a economia de mercado estavam presentes 

como objetivos que se complementam, porém “(...) revela-se implicitamente a inclinação a 

subordinar, se necessário, o político ao econômico” (BATISTA, 1994, p. 105).  A democracia 

não estava colocada como um meio para se chegar ao desenvolvimento econômico e social, 

mas como um subproduto do neoliberalismo econômico. Enfatizando, principalmente, a noção 

da liberdade individual e justificando a pobreza pela meritocracia. 

Desse encontro, surgiu um conjunto de diretrizes de ajustes e estabilização da economia, 

que, inicialmente, foi apresentado sob o discurso de ser uma recomendação consensual. Mais 

tarde, foi transformado pelo FMI e BM em medidas condicionais ao fornecimento de ajuda, 

principalmente de novos empréstimos, aos países em crise e negociações das dívidas externas 

(BATISTA, 1994).  

Dentre as ideias apresentadas na referida cartilha neoliberal, são listados abaixo, de 

maneira sintética, os principais eixos diretores, conforme Soares (2002): 



50 
 

 abertura comercial – redução do protecionismo ao mercado interno com diminuição das 

taxas alfandegárias e abertura para o investimento estrangeiro, proporcionar o aumento 

das importações e das exportações através da redução das tarifas alfandegárias; 

 expansão não só geográfica, mas também de necessidades de consumo de tudo aquilo 

que as empresas pudessem produzir; 

 mercado consumidor mais seletivo, trocando a quantidade pela qualidade e colocando 

o consumidor no centro do processo produtivo; 

 reforma tributária/fiscal – reformulação do sistema tributário (arrecadação de impostos), 

minimizando os tributos para as empresas, com a finalidade de contribuir para sua 

competitividade; 

 encolhimento da máquina governamental – o Estado deveria cortar gastos, diminuir suas 

dívidas, encolhendo seu tamanho e seus programas sociais, a fim de demandar menor 

cobrança de tributos; 

 privatização – amplo programa de privatização das estatais, tanto em áreas comerciais 

quanto nas áreas de infraestrutura, para garantir o predomínio da iniciativa privada em 

todos os setores; 

 desregulamentação progressiva do controle econômico e das leis trabalhistas. 

Caso os países se recusassem a cumprir essas normas, encontrariam dificuldade de 

receberem investimentos externos e ajuda internacional por partes dos Estados Unidos e do 

FMI. 

O ideário neoliberal é uniformizador, reconhece um único poder central, cria uma nova 

identidade por sobre as identidades já preexistentes. Esse projeto uniformizador almeja 

estabilidade e facilitação das ações de controle por parte dos Estados hegemônicos sobre os 

diversos Estados a eles submetidos. A partir dessas lógicas, os Estados participantes do 

Consenso de Washington puderam dialogar com o restante do mundo, ditando a receita 

neoliberal que eles deveriam seguir para que se tornassem evoluídos e desenvolvidos. 

Importante ressaltar que essa receita prometia um desenvolvimento industrial do ideal 

capitalista e que, por consequência, esses Estados resolveriam suas mazelas sociais. O capital 

no centro e uma vez o indivíduo adequando-se a ele, com eficiência, passaria a gozar de ganhos 

sociais. 
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2.1.4 Consequências do ajuste neoliberal para o mundo do trabalho  

 

O ciclo produtivo emergente do acordo de Bretton Woods, que prepondera até os anos 

de 1970, nos países centrais, tinha como premissa a segurança econômica internacional. Em 

certa medida, esse modelo foi seguido pelos países periféricos, inclusive pelo Brasil.  

Os operários gozavam, de certo modo, dessa “segurança”. Não era uma estabilidade 

propriamente dita, mas a dispensa de trabalhadores e sua rotatividade era muito menor que os 

tempos atuais. Desde que esse trabalhador cumprisse com suas obrigações, repetindo gestos em 

jornadas inteiras, não trocava de patrão, suas vidas eram tão padronizadas como os uniformes 

que vestiam. Aliás, tudo se articulava: os produtos eram previsíveis, pouco diversificados, o 

trabalho era contínuo, estável. A fábrica reunia trabalhadores em massa e, também, em massa 

era a produção.  

Mas o lucro vem da mais-valia, diferença entre o que se paga para que a força-trabalho 

reproduza-se e o que se ganha com a venda do que ela cria. Então, segundo Viana (2005), isso 

implica reduzir resistência, trocando o trabalho vivo pelo morto, ou seja, o homem pela 

máquina. Mas essa dinâmica não impede contradições do sistema que decorrem da sua própria 

eficiência: a produção superar o consumo. E foi isso que aconteceu, essas contradições 

despontaram durante o modo fordista-keynesiano, dando seus primeiros sinais nos fins dos anos 

de 1960. Somado, como já visto, à crise do petróleo, em 1972-1973, potencializaram a retração 

do consumo, instalando a crise.  

Nas palavras de Viana (2005, p. 157): “Como um animal faminto, o sistema capitalista 

depende de porções crescentes de alimento. Seu verbo é acumular. Toda empresa quer crescer, 

dominar o vizinho, controlar o mercado. A concorrência parece buscar o monopólio.”  

O modelo de produção capitalista pautado no sistema de trabalho formal, assalariado, 

de tempo integral fordista já apresentava sinais de esgotamento, não sendo mais capaz de 

alimentar o “animal faminto” e precisava ser reestruturado. O Estado perdeu renda e o poder 

aquisitivo foi comprimido. Como não havia um mundo novo a explorar, a saída era explorar o 

mesmo mundo de outra forma. 

A receita encontrada, já bastante discutida neste trabalho, foi invadir mercados alheios. 

Por consequência, uma a uma foram caindo as barreiras de proteção das economias nacionais, 

principalmente nos países periféricos, dentro do escopo previsto pelo ideário neoliberal. Na 

reflexão de Viana (2000): “Estava inventada a globalização.” 

Para recompor o novo ciclo de reprodução do capital, após a crise de 1970, foi preciso 

causar mudanças no centro da sua estrutura, qual seja: o sistema de relações de trabalho. Este 
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teve que ser capaz de adaptar-se às mudanças em tempo real e global.  O modelo de acumulação 

flexível que desponta, desde então, é reflexo desta necessidade de se reorganizar os processos 

de trabalho, os mercados de trabalho, os produtos e os padrões de consumo diante da 

incapacidade do fordismo de conter as contradições inerentes ao modelo de acumulação 

monopolista, predominante até os anos sessenta do último século.   

Dentro dessa nova organização econômica que buscava sanar a crise, dando uma nova 

roupagem para o liberalismo, a globalização da economia mostra-se como uma grande aliada 

para viabilizar o aumento da concorrência internacional e proporcionar a exploração de áreas 

ainda não conquistadas pelo capital.   

Nesse período de reestruturação do capital, ocorreram intensas e diversas mudanças 

econômicas, sociais e políticas, com sérias consequências no ideário, na subjetividade e nos 

valores da classe que vive do trabalho. Essa crise estrutural do capital fez com que fosse 

implementado um processo de reestruturação vislumbrando recuperar seu ciclo reprodutivo e 

sanar a crise instalada. Trata-se, então, de reestruturar o padrão produtivo estruturado sobre o 

binômio taylorismo-fordismo, o qual, segundo Antunes (2004), hegemônico desde o início do 

século XX.   

A reestruturação do capital atinge o modo de produzir e tem por objetivo dominar toda 

a cadeia de produção; o modelo é a empresa enxuta, que elimina estoques e esperas, produz 

exatamente aquilo que pode vender, reduz custos, automatiza-se e se organiza em rede, jogando 

para as parcerias tudo o que parece descartável (VIANA, 2000).  Esse modelo baseia-se no 

toyotismo, que foi um aliado primordial na reestruturação do capital, fundamentado em um 

padrão produtivo organizacional, tecnologicamente avançado, resultado de introdução de 

técnicas de gestão, com estrutura flexível e desconcentração produtiva (ANTUNES, 2013). O 

toyotismo colabora expressivamente nessa nova forma de explorar o mesmo mundo para 

garantir a sobrevivência do capital.  

Isso não significa que a empresa tenda a ficar menor, ao contrário, quer crescer e 

dominar. A redução é só física, e, mesmo assim, relativa, porque empresas menores, que lhe 

prestam serviços, de certo modo lhe pertencem. Empresas pequenas ou microempreendedores 

formalizam-se para prestar serviço para uma única empresa, muitas vezes para a empresa em 

que era empregado. O que acontece com o trabalhador é uma mudança de status formal, de 

empregado para empresário, mas materialmente ele continua dependente, subordinado às regras 

da empresa que agora passa a prestar serviço.  



53 
 

A automação aqui se destaca com um discurso bem conhecido, o de ganhar tempo para 

o trabalhador. Mas, na verdade, a automação não libera tempo do trabalhador, reduz tempo para 

o consumidor, intensifica o trabalho e possibilita a extração maior da mais-valia. 

 Assim como o modo de produzir foi modificado, o modo de trabalhar também sofreu, 

como diz Antunes (2009), “mutações”. Os novos modos de trabalhar afetam duramente a classe 

operária, redistribuindo tempos e espaços, reordenando relações de poder, disseminando uma 

nova ideologia.  

Essa reestruturação avança através dos aumentos da rivalidade entre suas corporações 

gigantes, a internacionalização dos mercados, homogeneizando os padrões de produção e 

consumo, introduzindo profundas diferenças sociais. Isso porque as grandes fábricas tendem a 

se tornarem simples gerenciadoras, sem máquinas e sem operários. Como explica Viana (2000), 

a grande empresa torna-se móvel e caminha rumo à mão de obra barata, direitos flexíveis, 

sindicatos dóceis e políticas fiscais favoráveis.  

Isso levou à redução considerável da autonomia dos Estados Nacionais, reduzindo o 

espaço e a eficácia de suas políticas econômicas, e demonstrando a precarização de suas 

políticas sociais. Trata-se de uma crise global de um modelo social de acumulação, cuja saída 

ou tentativas de resolução foram produzindo transformações estruturais que dão lugar ao 

modelo denominado neoliberal. Este inclui a informalidade no trabalho, o desemprego, o 

subemprego, a desproteção previdenciária e trabalhista (SOARES, 2002). Nesse sentido, o 

ajuste neoliberal não é apenas de natureza econômica, ele faz parte de uma redefinição global 

do campo político-institucional e das reações sociais.  

Para os neoliberais, as raízes da crise localizavam-se no poder dos sindicatos, no 

movimento operário que corroía a base da acumulação capitalista (pressão salarial) e no 

aumento dos gastos sociais pelo Estado, pois, desestimula o lucro das empresas privadas que 

diminuem sua produção em função dos serviços oferecidos pelo Estado, o que desencadeava a 

destruição dos lucros das empresas e a inflação (REIS, 2006). Diante disso, a única solução é a 

abertura de mercado e a reestruturação dos modos de produzir e de trabalhar. 

A crise, como visto, trouxe várias implicações e consequência para os Estados Unidos 

e, também, para o resto do mundo, em particular para a América Latina. Então, o modelo 

neoliberal propõe à América Latina a liberalização comercial e financeira a todo custo, é o livre 

jogo das forças de mercado. A proposta é de um capitalismo transnacional oligopolista, com o 

predomínio da grande empresa, ou como chamou Boron (1994), dos “leviatãs” que detêm o 

poder de ditar as regras. Todavia há de se ressaltar que, conforme coloca Soares (2002), a 

proposta neoliberal de abertura comercial para a América Latina é um verdadeiro contrassenso 
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com o intenso neoprotecionismo dos países centrais, “abra as suas portas, enquanto eu fecho as 

minhas” (SOARES, 2002, p. 15). 

As ideias neoliberais tornaram-se senso comum no nosso tempo, porém a penetração 

das mesmas varia de acordo com países e regiões. O neoliberalismo coloca-se como 

pensamento único, verdade inquestionável, única resposta para solucionar a crise. Para 

corroborar com esse pensamento a reflexão de Teodoro (2020): 

 

Para os neoliberais, a única possibilidade de superação estaria na restauração 

dos valores do mercado livre. Essa transformação do mercado capitalista em 

algo “natural” e “a-histórico” leva os neoliberais a definirem a economia como 

a verdadeira ciência e suas recomendações como princípios inquestionáveis, 

pois não se pode discutir a ordem natural das coisas (TEODORO, 2020, p. 9). 

 

O neoliberalismo garante somente a um pequeno grupo, cada vez mais qualificado e 

reduzido, com bons salários, perspectivas de carreira e certa estabilidade. Os exercentes de 

atividades-meio são operários menos qualificados, trabalham em tempo integral, possuem 

grande rotatividade, salários baixos e as perspectivas de carreira quase inexistem. São as 

ameaças ao desemprego que submetem os indivíduos a qualquer condição de trabalho. Um 

grupo de trabalhadores eventuais, ou a prazo, ou a tempo parcial emergem, quase sempre 

desqualificados, transitando entre o desemprego e o emprego precário, e, por isso, são os mais 

explorados pelo sistema.  

No discurso neoliberal, o novo modo proporciona ao trabalhador um trabalho variado e 

menos opressivo e abre espaço às pequenas empresas, fazendo do dependente um autônomo. 

Isso porque o neoliberalismo coloca a responsabilidade no indivíduo. É das mãos do trabalhador 

que devem sair a produção e a responsabilidade da venda do produto. 

Várias formas de trabalhar vão se instalando, viabilizadas pela tecnologia, e o 

teletrabalho é uma delas. Ele parece desconectar o empregado das ordens diretas do 

empregador, mas, na verdade, a volta ao lar que começa a se ensaiar ali não significa menos 

tempo na empresa, ao contrário, a empresa chegando ao lar (VIANA, 2000). 

Corroborando para o entendimento, as palavras de Magda Neves: 

   

De um lado, a integração reestrutura todo sistema de organização do trabalho, 

seja numa unidade produtiva, seja nas várias unidades produtivas, integrando 

a cadeia produtiva de forma rápida e ágil. Por outro lado, a flexibilização 

rompe as barreiras da rigidez da organização do trabalho taylorista/fordista, 

que era aplicado tanto na indústria como em muitos setores de serviços, 

estabelecendo uma organização baseada no trabalho flexível (NEVES, 1997, 

p. 28).   
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O novo modelo tem por efeitos a terceirização, subemprego, micronegócios, 

microempreendedores, trabalhadores por conta própria. Muitos são os vocábulos, todos eles 

alavancados para fugir do desemprego. O mesmo sistema que o provoca serve-se dele, 

convencendo a opinião de que a solução é precarizar. O desemprego legitima o trabalho 

precarizado e, por consequência, a precarização dos direitos sociais. O lema é: melhor ter 

emprego sem direitos, do que ter direitos e não ter emprego.  

A expansão do neoliberalismo promove a desregulação, privatização e remoção de 

proteções sociais, além da destruição das mais variadas expressões dos movimentos populares, 

em particular, os sindicatos. Traz, por consequência, além do individualismo, a separação dos 

“integrados” e “marginais”, os que lucram e os que perdem com as atuais regras do jogo 

(CARCANHOLO, 1998).  

O incentivo às competitividades e o desenvolvimento tecnológico concorrencial trazem, 

por consequência, a desmontagem de inúmeras indústrias nacionais. Essa sociabilidade 

desemprega ou precariza milhões de pessoas (ANTUNES, 2011). Segundo Robert Kurz, essa 

lógica destrutiva está, pouco a pouco, levando à eliminação de setores inteiros do cenário 

industrial, derrotados pela desigual concorrência mundial (KURZ, 1999). 

Segundo Boito (1999), o discurso neoliberal prega a superioridade do mercado diante 

da ação estatal. Superioridade econômica em primeiro lugar. O mercado estaria na base da 

riqueza, da liberdade e do desenvolvimento humano. O homem está submetido às leis da livre 

iniciativa e da feroz concorrência. Essas leis ditam sua sobrevivência. O mercado passa a ser o 

centro das preocupações e o ser humano deve se moldar a qualquer custo a essa realidade. 

O neoliberalismo traz uma crítica agressiva à intervenção do Estado na economia, 

porém, suas propostas de ação prática mostram que não dispensam a intervenção do Estado e 

preservam os monopólios. Enquanto os salários dos trabalhadores foram precarizados e 

desindexados, a dívida externa foi estatizada para garantia de credores internacionais. O câmbio 

e os juros, que remuneram os investimentos financeiros nacionais e estrangeiros, são mantidos 

em níveis elevados por intervenção governamental. A cada crise inflacionária, os neoliberais 

recomendam a intervenção do Estado e os “pacotes salvadores”. Os bancos não reclamam 

contra a intervenção do Estado para subsidiá-los em situação de falência e reguiar o processo 

de reconcentração no setor bancário (BOITO, 1999). 

Diante disso, infere-se que o neoliberalismo não causa uma redução da intervenção do 

Estado na economia, mas é acompanhada de uma reformulação do intervencionismo estatal. 

Em outras palavras, a intervenção continua, porém acontece de acordo com os interesses da 

classe representada pelo neoliberalismo que escolhe quando, onde e para quem intervir.  
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Wood (2014) mostra que a intervenção do Estado serve como plataforma de 

sobrevivência do capital. Segundo a autora, o processo, dificilmente, seria possível sem o apoio 

do Estado. Uma vez que o Estado garante não somente o direito de propriedade, mas também 

de não propriedade. Assim, protege a exclusividade da propriedade capitalista. O Estado foi 

necessário para garantir que quem não tinha propriedade e meios de produção estivesse 

disponíveis como força de trabalho para o capital. O Estado aqui foi essencial para manter viva 

a população que não tem propriedade quando não existe trabalho, conservando um exército de 

reserva de trabalhadores quando o capital não consegue empregar todos. Por outro lado, tem de 

garantir rotas de fuga para esse exército sobreviver até que o capital os chame para vender sua 

força de trabalho.  

Com o mercado aberto, as políticas públicas sofrem interferência de vontades externas, 

cujos interesses mostram-se distintos das necessidades dos trabalhadores. O resultado parece 

ser uma legião de trabalhadores precarizados (desprotegidos) e, também, de desempregados, 

estimulando a busca por abrigo no trabalho informal. Esse perfil crescente de trabalhadores fica 

à margem da proteção da previdência social visto que o trabalho formal ainda é regulador oficial 

do direito previdenciário.  

Com a limitação de intervenção do Estado, muitas funções sociais ficam prejudicas ou 

são removidas do controle estatal e são colocadas sob o controle direto dos capitalistas ou 

sujeitas às leis impessoais do mercado. Educação, saúde, previdência social são 

comercializadas como mercadorias onde terão acesso quem puder pagar (WOOD, 2014).  

Para melhor ilustrar essa corrente de pensamento, as palavras de Boron (1994, p. 13): 

“(...) quando direitos como saúde, educação, previdência social são comercializados e passam 

às mãos do capital, abre-se caminho para a reconciliação entre economia, sociedade e política 

pela via da restauração plebiscitária da ditadura”. 

Nessa esteira de pensamento, Supiot (2014) aponta que a doutrina neoliberal postula 

que a insegurança econômica dos trabalhadores e sua exposição ao risco são as forças motrizes 

de sua produtividade e de sua criatividade. Rejeitando a sujeição econômica ao princípio da 

ideia de justiça social, ela preconiza que a repartição do trabalho e de seus frutos precisa da 

ordem espontânea do mercado para acontecer e deve ser, assim, retirada das mãos da 

intervenção pública.  

De todas as formas, seja no campo das ideias, seja no das políticas econômicas, onde 

for que elas se instalam, crescem as desigualdades sociais e a miséria. Poucas foram as regiões 

no mundo que ficaram livres das consequências desastrosas da implementação do ideário 

neoliberal (CARCANHOLO, 1998).  
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Sob a luz da revisão bibliográfica feita, infere-se que a reestruturação neoliberal não 

acontece para todos na mesma medida. Que o Estado não se afasta totalmente como prega o 

discurso da ideologia neoliberal; ele intervém na medida em que o capitalismo o convoca para 

manter sua sobrevivência. Então, uma coisa é a reestruturação para cada Estado, outra é o 

discurso. A crise capitalista propõe mudanças para continuar igual. A reestruturação age no 

núcleo do sistema capital/trabalho. Por consequência, o trabalhador paga a conta dessa 

reestruturação com trabalho precarizado, desemprego e perda de direitos sociais.  

O mundo do trabalho transforma-se e, por consequência, o mundo da previdência social 

também. A forma de o trabalhador ter acesso à proteção previdenciária é a carteira de trabalho. 

Todavia o emprego formal está cada vez mais escasso. Outras formas vêm sendo legitimadas 

para substituí-la. Entretanto, estas, por sua vez, não oferecem a mesma proteção ou nenhuma 

proteção. Afinal, a empresa exige a redução dos custos, e um de seus custos é o próprio direito. 

De todo o exposto, infere-se que o processo de ajuste global para superar a crise do 

capital tem agravado as desigualdades e os níveis de exclusão, à medida que, de um lado, 

promove a concentração do progresso técnico e restringe a apropriação dos frutos aos países 

centrais; por outro, distribui os custos dos ajustes aos países da periferia. 

Diante deste quadro, emerge um profundo e complexo problema estrutural que é a crise 

dos sistemas de previdência social. Diretamente dependentes do emprego regular e da base de 

contribuintes, com o crescimento de empregos informais, passam, consequentemente, a 

apresentar insuficiência de arrecadação para sustentar os seguros sociais e as pensões da 

população inativa.  A previdência social, simultaneamente, é gerada e funda-se no indivíduo. 

No próximo item será discutido o processo de redemocratização do Brasil, como se dá 

a abertura democrática para a promulgação da CRFB/88.  

 

2.2 O PROCESSO DE REDEMOCRATIZAÇÃO NO BRASIL – PERÍODO DE 

TRANSIÇÃO PARA A DEMOCRACIA LIBERAL 

 

Ao abrir a década de 1980, o mundo já era outro.  Nos sombrios primeiros anos da 

década (que depois se saberia perdida), a sociedade brasileira despertou para a urgência de suas 

demandas sociais.   

O esgotamento do período da ditadura militar deixava suas mazelas socais e a luta pela 

democratização do Estado e da sociedade intensificaram os debates a respeito das políticas 

públicas, em especial, as de recorte social. 
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De 1979 a 1985, houve o último governo militar. Como fatos marcantes dessa época, 

destacam-se a rearticulação da sociedade, através de um amplo movimento popular, 

culminando com a grande movimentação pelas “Diretas Já” que ocorreram em 1984. 

É com isso que o país despede-se da ditatura militar e entra no processo de 

redemocratização. A reforma do Estado era urgente. Era preciso reconhecer o estado de 

dependência do indivíduo em relação às prestações do Estado e fazer com que este último 

cumprisse a tarefa igualitária e distributiva. É a mão do Estado mediante intervenções de 

retificação na ordem social a remover as mais profundas desigualdades. Sem essa intervenção, 

não haveria democracia nem liberdade (SALET, 2018). 

Os direitos políticos são conquistados no Brasil, como já tratado anteriormente, de 

forma tardia. A República é proclamada em 1889, mas até 1930, quarenta anos depois, o voto 

ainda era censitário, quando menos de um décimo do total da população votava.  Somente a 

partir de 1930 que o país superou o estágio da democracia censitária, e, ainda assim, as mulheres 

não podiam votar (conquistam o direito em 1937), tampouco os analfabetos (conquistam o 

direito em 1985). Juntos, representavam mais da metade da população.  

Fato é que o sufrágio universal na democracia brasileira nunca foi pleno até 1985. 

Conforme defende Marshall (1967), as respostas para o atraso na conquista de direitos sociais 

podem ser encontradas em processos históricos com democracias tardias e sufrágios não 

universais.  

Esse bloqueio da democracia de massa no Brasil, justamente nos momentos cruciais de 

sua história, evitou a realização das chamadas reformas civilizatórias do capitalismo ocorridas 

nas economias centrais. Importante ressaltar, que nesse momento, tem-se os primeiros direitos 

sociais, de cima para baixo, com o governo de Getúlio Vargas. Direitos sociais em um governo 

ditatorial. 

Mas, finalmente, o processo de redemocratização16 no Brasil é retomado em decorrência 

das manifestações contra a ditadura militar e dos esforços de uma construção democrática do 

Estado e da sociedade. Desde o final dos anos de 1970, o fortalecimento do chamado novo 

sindicalismo no Brasil já se articulava e permitiu a retomada do debate da redemocratização 

nacional. 

  Os sindicatos voltaram a se organizar em 1977. Nesse período, a sociedade voltou a se 

mobilizar, emergindo da repressão da ditadura para manifestações de rua. Começa, então, a 

                                                           
16 Diz-se redemocratização porque o Brasil teve um curto período democrático de 1945 a 1964. 
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formação de comitês, encaminhamento de abaixo-assinados, articulação e mobilização de 

entidades sindicais, dentre outras (SILVA, 2017). 

Uma onda de greves desencadeou-se por todo o país a partir de 1978-1979, lideradas 

pelos metalúrgicos do ABC paulista, trazendo às ruas insatisfações. A manifestação pública dos 

trabalhadores, que participavam em massa, foi fortemente apoiada por movimentos populares 

organizados pelas alas progressistas. O grito de luta era uníssono: contra a exploração 

econômica das empresas e a ditadura política dos militares (REIS, 2006). Buscava-se, também, 

a autonomia e a desvinculação dos sindicatos da tutela estatal e a retomada dos direitos políticos 

e civis cassados pelo regime militar (COSTA, 2005). 

Por trás das reivindicações salariais, as lideranças operárias surgidas daqueles 

movimentos questionavam a legitimidade da representação meramente burocrática e 

assistencialista a que havia sido resumida a atuação dos sindicatos sob o regime militar. 

Segundo Reis (2006), o chamado “novo sindicalismo” surgia enraizado nas bases pelo 

confronto direto com os patrões e o Estado, reivindicando a negociação coletiva, a 

representação nos locais de trabalho, o direito de greve, ao mesmo tempo em que encabeçava 

os movimentos sociais pela redemocratização do país (COSTA, 2005). 

 Importante discorrer sobre algumas passagens dos movimentos populares que 

impulsionaram o fim do regime militar e a promulgação da CRFB/88, um marco para os direitos 

sociais na história do Brasil. Cabe ressaltar que os direitos sociais conquistados e consagrados 

na CF de 1988 não nasceram automaticamente como frutos da justiça, mas sim como fruto da 

arena de luta travada entre trabalhadores, classes capitalistas dominantes e Estado.  

As greves de 1978, 1979 e 1980 são exemplos dessa luta dos trabalhadores. Embora 

duramente reprimidas, alcançaram dimensão quantitativa e ideológica suficiente para se 

espalharem por todo o país, envolvendo diversas categorias. De acordo com Noronha (1991), 

entre 1978 e 1988, o número de greves bate recorde mundial, acumulando neste último ano, 

132 milhões de jornadas de trabalho perdidas. Um forte indicativo de que o movimento 

trabalhista crescera, buscando seu espaço e fazendo emergir lideranças identificadas com as 

bases e legitimadas por elas.  

Esses líderes, reconhecidos como trabalhadores de “chão de fábrica”, compartilhavam 

suas insatisfações. Os sindicalistas autênticos surgiam como expressão nacional sob a liderança 

carismática de seu principal protagonista – Luís Inácio Lula da Silva. Para Reis (2006), este 

novo movimento possibilitou a entrada em cena de novos atores sociais.  

 É nesse contexto que surge o principal partido de esquerda do país, pois era o que 

incorporava o maior número de trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores (PT), e as duas mais 
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importantes centrais sindicais, a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e a Central Geral do 

Trabalhadores (CGT), o que forçou a abertura de canais de negociação direta entre 

trabalhadores e patronato. 

Com a ditadura militar, os sindicatos foram sufocados e foi o período, conforme 

Pochmann (2004), que não houve greves e as tentativas de movimentos reivindicativos foram 

eliminadas. Observa-se que foi nesse período que menos se avançou com a conquista de direitos 

sociais previdenciários. Infere-se, dessa forma, que sem a pressão ativa dos trabalhadores esses 

direitos não são constituídos. Uma vez os trabalhadores mobilizando-se e reivindicando as 

mudanças, os direitos trabalhistas e previdenciários surgiram e podem ser constatados, ao 

menos formalmente, na CRFB/88, os quais serão discutidos no próximo capítulo.  

Todavia o rompimento do regime militar foi lento e gradual. Em 1983/1984, o 

movimento que pedia por “Diretas Já” não teve sucesso. Assim, a eleição de Tancredo Neves 

deu-se por Colégio Eleitoral, de forma indireta.  

Adentra-se, então, ao processo de redemocratização para a nova república sob o discurso 

de Tancredo Neves, então governador de Minas Gerais, que ganhou a eleição no Colégio 

Eleitoral para Presidente da República. Tancredo propunha construir a Nova República usando 

uma metodologia que se observa nesta síntese: 

 

A Nova República pressupõe uma fase de transição, com início em 15 de 

março de 1985, na qual serão feitas, com prudência e moderação, as mudanças 

necessárias: na legislação opressiva, nas formas falsas de representação, (...), 

e o que é mais importante pelo início, decidido e corajoso, das transformações 

de cunho social, (...)”. Jornal da Tarde, de 8.12.84, p. 6 (In: SILVA, 2017). 

 

 Tancredo Neves trazia a promessa de construção de uma República que haveria de ser 

democrática e social. Sua concretização se daria pela promulgação de uma nova Constituição 

que seria elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte, livre e soberana.  

 A morte de Tancredo antes de assumir a Presidência comoveu o Brasil. Assumiu o Vice-

Presidente, José Sarney, que sempre esteve ao lado das forças autoritárias e retrógradas. 

Contudo, deu sequência às promessas de Tancredo Neves. Como relata Silva (2017), Sarney 

nomeou a Comissão de Estudos Constitucionais a que caberia elaborar estudos e anteprojeto de 

Constituição. Esta Comissão começou seus trabalhos com intensa crítica da esquerda. Logo que 

seu anteprojeto delineava-se, era a vez de a direita e de os conservadores agredirem-na, e o 

fizeram com virulência. A maioria das críticas direcionavam-se aos direitos sociais.  

Em 1986, houve a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Nesse período, a 

sociedade voltou a se mobilizar, emergindo da repressão da ditadura para manifestações de rua, 
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articulação e mobilização, além disso, as entidades sindicais se somaram. Na Assembleia 

Constituinte, várias vozes na disputa por interesses gritavam. A ala conservadora do Congresso 

articulou-se na defesa dos interesses dominantes, num bloco chamado Centrão, isso em 

oposição às pressões por direitos sociais, havendo disputa e negociação em cada artigo da Carta 

Constitucional (REIS, 2006). 

O coroamento dessas lutas veio com a proclamação da CRFB/88, com a legalização de 

algumas conquistas centrais, há muito reivindicadas – direito de greve e liberdade para a criação 

de sindicatos sem a tutela estatal e um capítulo destinado à criação da Seguridade Social. 

Finalmente, estabeleceu que a Constituição seria promulgada depois da aprovação de 

seu texto pela Assembleia Nacional Constituinte, e assim se fez. Segundo Bonavides (2017), a 

Constituição Federal produzida constitui um texto razoavelmente avançado. Um texto moderno 

com matrizes sociais e inovações de relevante importância para o constitucionalismo brasileiro. 

Daí ser chamada por Ulisses Guimarães de “Constituição Cidadã”. Entretanto a tão sonhada 

Constituição cidadã nasce na vigência da crise do Estado Social e em plena vigência da 

reestruturação do capital.  

O processo de redemocratização havia se concluído com a proclamação do pacto social. 

Por meio de lutas sindicais e políticas partidárias, foi possível atingir a unificação do sistema 

de assistência e previdência social para trabalhadores urbanos e rurais. Todavia a reforma social 

que fizeram universal o acesso regulado aos direitos sociais previdenciários e trabalhistas, 

permaneceram tão somente direcionados aos empregados assalariados formais, ou seja, que 

detinham carteira de trabalho assinada pelo empregador. 

Entretanto como será melhor discutido no próximo capítulo, a CRFB/88 trouxe, em seu 

texto, uma considerável ampliação do poder intervencionista do Estado aliada à criação de 

número elevado de políticas sociais de grande relevância que ampliam compromissos sociais e 

estabelece grandes desafios para a materialização dos mesmos. A partir de 1988, o sistema de 

proteção social desenhado nos moldes de um Sistema de Seguridade Social passa a cobrar novos 

parâmetros quantitativos e, sobretudo, qualitativos, de análise de seu equilíbrio e desempenho 

somados à introdução das políticas neoliberais.    
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CAPÍTULO III 

CONSTITUIÇÃO DE 1988 E REFORMAS PREVIDENCIÁRIAS DIANTE DO 

IDEÁRIO NEOLIBERAL  

 

Esse capítulo analisa a questão da inclusão previdenciária a partir do marco 

constitucional e posteriores alterações legais. Em seguida, serão tratadas as alterações trazidas 

pelas ECs 20/1998, 47/2005 e 103/2019. Já discutidos os antecedentes da evolução história da 

previdência social até a promulgação da CRFB/88, a reflexão irá se ater aos desdobramentos 

pertinentes à previdência que se seguiram; isso possibilitará compreender o intrincado tecido 

de interesses da ordem que envolve a questão previdenciária. Dentre estas questões, destaca-se 

a disputa entre o ideário neoliberal e os pressupostos da teoria social democrata. 

 

3.1 CONSTITUIÇÃO DE 1988 E INOVAÇÕES NO CAMPO DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL 

 

Na mediação e enfrentamento da questão social, a afirmação de que a CRFB/88 garante 

os direitos sociais, por si só, não é suficiente.  É necessário ir além, caminhar no sentido de 

compreender a ideia de que o direito existe para realizar um valor e que os direitos fundamentais 

exigem preservação e concretude, ou seja, exigem que esses direitos sejam gozados pelos seus 

destinatários e que sejam mantidos na CRFB/88 sob pena de retrocesso social.   O ideário do 

Estado social, quando lido apenas historicamente, sem que se relacione com a realidade vivida, 

pode ofuscar o entendimento de aspecto totalmente condicionante de seu êxito. 

Os frutos das demandas sociais e econômicas que emergiam durante o processo de 

democratização na década de 1980 tiveram seu espaço na CRFB/88. A Constituição foi e é 

chamada de Constituição “cidadã” por conta do reconhecimento universal de direitos sociais 

inerentes à cidadania tais como: saúde, educação, assistência social e previdência. 

Desde a década de 1930 até a promulgação da CRFB/88, a lógica do processo 

constitutivo da Previdência Social brasileira residiu na adoção de modelo meritocrático e 

particularista, tendo sua expansão vinculada ao mercado de trabalho. Em função desta 

vinculação, Santos (1981) cunhou o termo cidadania regulada, pois o exercício da cidadania 

acontecia via regulamentação das profissões, ou seja, só teria acesso a tais direitos quem 

estivesse regulamentado em uma determinada profissão que tivesse previdência social. Então, 

não era para todos; era regulada, condicionada, acessada por aqueles que cumprissem tal 

requisito.  
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O debate sobre a necessidade de alteração das regras de acesso à previdência social 

brasileira, bem como sua forma de financiamento, teve início quase que simultaneamente à 

votação da CRFB/88. Os constituintes, influenciados pelo ambiente político-social da abertura 

e com um discurso de que era preciso resgatar a enorme dívida social brasileira herdada do 

regime militar, aprovaram uma Constituição que procura garantir os direitos básicos e 

universais de cidadania, estabelecendo o direito à saúde, à assistência social, ao seguro-

desemprego e à previdência em um capítulo específico – Da Seguridade Social. 

Como aponta Marques (2003), a CRFB/88 foi resultado da defesa realizada pelos setores 

progressistas que demandavam, na época, a construção de um sistema voltado à: ampliação da 

cobertura para segmentos até então desprotegidos; eliminação das diferenças entre 

trabalhadores rurais e urbanos referentes aos tipos e valores de benefícios concedidos; 

implementação da gestão descentralizada nas políticas de saúde e assistência; e participação 

dos setores interessados no processo decisório e no controle da execução das políticas. Verifica-

se que o amparo social definido pela CRFB/88 significou a consolidação de um processo de 

discussão que vinha sendo realizado pela sociedade desde o final dos anos de 1970, no bojo da 

luta democrática. 

Para muitos pesquisadores, entre eles Vianna (1998), a introdução do conceito de 

seguridade social no texto constitucional foi uma das grandes conquistas populares desse 

período.  Representou um movimento concertado com vistas à ampliação do conceito de 

proteção social sugerindo a subordinação da lógica previdenciária estrita a uma concepção mais 

abrangente. 

É a CRFB/88 que inclui o conceito de Seguridade Social17. Essa, por sua vez, é 

constituída por um tripé composto por direitos universais à saúde18, à previdência e à assistência 

social. Assim, a saúde e a assistência social passaram a ser direito do cidadão e dever do Estado, 

tendo caráter distributivo, e a previdência social, com caráter contributivo, teve seu acesso 

restrito aos contribuintes19.  

                                                           
17 A CRFB/88, em seu título VIII: Da Ordem Social, capítulo II: Da Seguridade Social, seção I: Disposições Gerais, 

Art. 194, definiu o Sistema de Seguridade Social brasileiro como constituído por conjunto integrado de ações que 

tem por objetivo assegurar os direitos relativos à saúde, à Previdência e à Assistência Social. 
18 Na política pública de saúde, concebeu-se o sistema único de saúde (SUS) que, operando sob a forma de rede 

integrada, descentralizada e regionalizada, pretendia instituir, no Brasil, um atendimento igualitário para toda a 

população. 
19 A caráter de esclarecimento, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) da Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS) – Lei 12.435/2011 – é um benefício de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência de qualquer 

idade e ao idoso maior de 65 anos que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la 

provida por sua família. Este benefício independe de contribuição e está dentro da seguridade social no do tripé da 

assistência social. 
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Na Previdência Social, a igualdade de direitos para todos os trabalhadores, sejam eles 

urbanos, sejam rurais ou domésticos, representa a iniciativa mais democrática na história desses 

direitos até o momento. A universalidade dos direitos sociais trazida pelo texto da CRFB/88 se 

traduz no fato de esses direitos não mais se reportarem às categorias profissionais, ou quaisquer 

segmentações corporativas, uma vez que desde a década de 1930, direitos sociais eram 

entendidos como direitos básicos de cidadania, mas não eram universais.  

As orientações expressas na redação original da CRFB/88 determinam, no parágrafo 

único do art. 194, que a Seguridade Social deveria se organizar com base nos objetivos: de 

universalidade de cobertura e atendimento; uniformidade e equivalência dos benefícios e 

serviços às populações urbanas e rurais – aqui o objetivo é o resgate de uma dívida histórica 

com os trabalhadores rurais que, quando cobertos por alguma proteção, era ela sempre inferior 

à consagrada às populações urbanas; seletividade e distributividade na prestação dos benefícios 

e serviços; equidade na forma de participação e custeio; diversidade da base de financiamento 

e caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com participação da 

comunidade – em especial, de trabalhadores, empresários e aposentados. 

A CRFB/88, ainda trouxe no art. 194, os princípios norteadores do Sistema de 

Seguridade Social, quais sejam: universalização da cobertura e do atendimento; uniformidade 

e equivalência dos benefícios para as clientelas urbana e rural; seletividade e distributividade 

na prestação dos benefícios e serviços; irredutibilidade do valor das prestações; equanimidade 

no custeio; diversificação da base de financiamento; e descentralização e participação social na 

gestão. 

Analisando a proposta de Previdência Social, à primeira vista, universalidade da 

cobertura e atendimento pode significar incluir todos os segmentos da população até então 

excluídos, mas não era isso que previa a CRFB/88. Isso pode ser concluído a partir da redação 

original do art. 201, que em seu caput, afirmava que a previdência social atenderá à população 

mediante contribuição. Ou seja, apenas os que contribuem terão direito aos benefícios. 

Nas diretrizes emanadas da CRFB/88, fica estabelecida a descentralização em diferentes 

áreas das políticas sociais. Como no Capítulo II – Da Seguridade Social – que estabelece como 

um dos objetivos na sua organização o caráter democrático e descentralizado da gestão 

administrativa, com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários 

e aposentados (art. 194, Inciso VII).   
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A descentralização20 deve ser norteada pelos princípios da democratização e da 

participação, contribuindo para que haja: mais justiça e equidade; universalização da prestação 

de serviços públicos; democratização das informações; viabilização da participação dos 

cidadãos nas decisões e ações governamentais; e fortalecimento do controle social.  Nesse 

sentido, a concepção de descentralização pressupõe a existência da democracia, da autonomia 

e da participação.21 

A Seguridade Social passou a ter um orçamento próprio, com recursos específicos, 

diferenciados daqueles que vão financiar as demais políticas de governo.  A Lei Orçamentária 

Anual (LOAS) compreende o orçamento fiscal, o orçamento de investimentos das empresas 

estatais e o orçamento da Seguridade Social.  O orçamento da Seguridade Social é formado por 

contribuições22 sociais e responde pelo financiamento exclusivo das políticas componentes da 

mesma, ou seja, saúde, previdência e assistência social.  

Especificamente no campo previdenciário, o texto constitucional avançou no sentido de 

universalização, participação social na gestão e diminuição das desigualdades 

socioeconômicas. Uma vez que a previdência social é uma forma de distribuição de renda sua 

universalização gera acesso democrático e ajuda na diminuição das desigualdades 

socioeconômicas.  Em seu art. 201, constante da terceira seção do capítulo dedicado ao Sistema 

de Seguridade Social23, o texto constitucional original estabelecia a cobertura previdenciária de 

caráter contributivo aos principais riscos socialmente definidos: idade, invalidez, morte, 

acidentes do trabalho, reclusão e proteção à família. Também assegurava a manutenção do valor 

                                                           
20 A municipalização das políticas de saúde, educação, da infância e da assistência previa controle social através 

de seus respectivos conselhos de gestão setorial  das  políticas  sociais,  que  se constituiu  como  uma  das  

principais  inovações  democráticas nesse  campo,  por  ser  composto  de  forma  paritária  entre representantes da 

sociedade civil e do governo e pela natureza deliberativa  de  suas  funções  no  que  se  refere  à  definição  da 

política em cada setor e ao controle social sobre sua execução. Os conselhos emergem como mecanismos de 

oposição às formas como as políticas sociais vinham sendo gestadas. 
21 No que tange caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação do governo e 

da sociedade, a Lei n o 8.213/1991 instituiu o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), com a 

participação quadripartite – Estado, trabalhadores, empregadores e aposentados. 
22 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, 

mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e 

das seguintes contribuições sociais: I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, 

incidentes sobre:  a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à 

pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; b) a receita ou o faturamento;  c) o lucro; 

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de 

acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas 

pelo Regime Geral de Previdência Social; III – sobre a receita de concursos de prognósticos. IV – do importador 

de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. § 4º A lei poderá instituir outras fontes destinadas 

a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I. 
23 A redação original pouco mencionava a questão da previdência privada, pois além de vedar a subvenção ou o 

auxílio do poder público às entidades de previdência privada com fins lucrativos, mencionava apenas que estas 

teriam caráter complementar e facultativo, devendo ser custeada por contribuições adicionais. Ressalta-se que a 

previdência social pública foi legitimada no art. 40 do capítulo VII – da Administração Pública. 
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real dos benefícios e estabelecia como piso para todos os benefícios previdenciários o valor 

equivalente a um salário mínimo.  

A previdência social, apesar de ser obrigatória para todos os trabalhadores formais 

brasileiros, quer seus vínculos de trabalho sejam com o setor público quer sejam com o setor 

privado, cabe esclarecer, no entanto, que a CRFB/88 não criou conjunto único de regras 

previdenciárias para toda a população. Coexistindo, assim, dois regimes: Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS) e Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), além do Regime 

Complementar. Ressalta-se que, neste trabalho, o recorte são os trabalhadores do setor privado 

regidos pelo RGPS.  

Continuando com os feitos da CRFB/88, em 1991, a partir do desdobramento 

constitucional, é aprovado o Plano de Benefícios do RGPS24, Lei 8.213, voltado para os 

trabalhadores do setor privado. O novo Plano de Benefícios consagrou os princípios estipulados 

pela CRFB/88, tendo estabelecido como segurados obrigatórios da Previdência Social os 

indivíduos de acordo com as seguintes categorias: 

 Empregados – entendido como aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à 

empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, 

inclusive quando o dirigente for empregado da empresa.  

 Empregado doméstico – entendido como aquele que presta serviço de natureza contínua 

à pessoa ou à família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos. 

 Contribuinte individual – entendido como aquele que presta serviços de natureza urbana 

ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego; ou, 

aquele que exerce, por conta própria, atividade econômica remunerada de natureza 

urbana, com fins lucrativos ou não. 

 Trabalhador avulso – entendido como aquele que presta a uma ou mais empresas, sem 

vínculo empregatício, serviços de natureza urbana ou rural com intermediação de 

sindicatos ou de órgãos gestores de mão de obra – normalmente portuários. 

 Segurado especial – o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rural, o pescador 

artesanal e o assemelhado, que exerçam essas atividades individualmente ou em regime 

de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, bem como seus 

                                                           
24 Conjuntamente com a aprovação do Plano de Benefícios da Previdência Social foi aprovada a Lei 8.212/1991, 

dispondo sobre a organização da Seguridade Social, que instituiu o Plano de Custeio da Seguridade Social. Esta 

lei foi responsável por instituir a instância de participação democrática na gestão do Sistema de Seguridade Social 

brasileiro – o Conselho Nacional de Seguridade Social (CNSS) – e por regulamentar a o orçamento da Seguridade 

Social. De acordo com a constituição, este contaria com recursos da União, dos estados, dos municípios e do 

Distrito Federal, além dos recursos oriundos das contribuições sociais – inicialmente sobre lucro, faturamento, 

folha de salários e concursos de prognósticos. 
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respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de 16 anos de idade ou a eles 

equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo.  

Dessa forma, por essas categorias foram abarcados todos os trabalhadores brasileiros sejam 

eles urbanos ou rurais, todavia, como já dito, as regras previdenciárias diferem-se de categoria 

para categoria.  

Além das categorias mencionadas, a legislação previu, ainda, a categoria dos segurados 

facultativos, cuja participação é voluntária e corresponde aos indivíduos com 16 anos ou mais 

de idade que se filiem ao RGPS, mediante contribuição, desde que não estejam exercendo 

atividade remunerada que os enquadrem como segurados obrigatórios ou estejam vinculados a 

outro regime de Previdência Social. 

No que se refere ao trabalhador urbano, as modificações resultantes da aprovação do novo 

Plano de Benefícios residiram nos seguintes aspectos: aumento do tempo de carência para a 

requisição do benefício por idade para 180 contribuições mensais; extensão do direito à 

aposentadoria por tempo de serviço proporcional também às mulheres, aos 25 anos de trabalho; 

e aumento do salário de benefício para os auxílios doença, que passa a respeitar também o piso 

equivalente a um salário mínimo. 

As principais mudanças, no entanto, foram devidas ao trabalhador rural, uma vez que, 

por força da CRFB/88, estendeu-se a este tratamento equivalente ao da clientela urbana. Com 

isso, os valores dos salários de benefício aumentaram para praticamente todos os riscos 

cobertos. A aposentadoria rural por idade, nos casos em que se comprovasse 30 anos de 

trabalho, dobrou, tendo passado dos anteriores 50% do maior salário mínimo vigente na 

economia para 70% do salário de benefício, acrescido de 1% para cada grupo de 12 

contribuições mensais. A aposentadoria por idade, devida ao trabalhador rural, foi objeto de 

outras duas importantes mudanças. A primeira delas foi a redução da idade mínima para 

requerimento do benefício, de cinco anos para homens e mulheres. Dessa forma, o homem passa 

a se aposentar com 60 anos e a mulher com 55 anos. A segunda mudança foi a concessão do 

benefício com base no exercício individual do trabalho, não mais com base na unidade de 

produção familiar, o que restringia o benefício a um único benefício por unidade familiar, 

independentemente do número de indivíduos. 

A unificação dos regimes também trouxe a possibilidade do cômputo do trabalho rural 

para aposentadoria urbana, conquista de dimensões incalculáveis, tendo em vista que a trajetória 

histórico-geográfica de mais de metade da população brasileira, nas décadas anteriores, 

caracteriza-se pela migração rural-urbana. Dessa forma, a CRFB/88 foi a responsável pelo 
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maior movimento de inclusão e de elevação do contingente de beneficiários da Previdência 

Social dentre todas as constituições brasileiras.  

Mas, o elemento catalisador da grande ampliação da cobertura previdenciária advinda 

da CRFB/88 foi o fato de se permitir mais de um beneficiário por unidade familiar. Com a 

redução dos limites etários para solicitação destes benefícios ampliou, de uma só vez, a 

cobertura do sistema para todos os trabalhadores rurais. A partir de então, todos com mais de 

16 anos que trabalham sob o regime de economia familiar passam a ser considerados como 

segurados especiais pela Previdência Social, e não apenas o chefe da família25.  

Apesar da inclusão de diferentes categorias profissionais no sistema de previdência não 

se podia garantir pleno acesso aos direitos sociais previdenciários, uma vez que, o sistema 

previdenciário brasileiro era e é, ainda hoje, intimamente ligado à conjuntura do mercado de 

trabalho. O desemprego gerava a perda da capacidade de geração da renda e, por conseguinte, 

a desfiliação previdenciária.  

 

3.1.1 Governos Collor e FHC – contexto político da EC 20/1998 

 

Durante o período de transição democrática, em que nasce a CRFB/88, o momento era 

de inseguranças.  De 1979 a 1993, muitos planos, muitas propostas e especulações emergiam. 

Entre elas, foram criadas quatro moedas distintas, onze índices diferentes de cálculo da inflação, 

congelamentos de preços, diversas políticas salariais, modificações das regras de controle de 

preços e inúmeras propostas de negociação da dívida externa. Sobrevêm os planos heterodoxos 

de 1986 (Cruzado), 1987 (Bresser) e 1989 (Verão).   

 Em 1989, a inflação alcançava índice de 80% ao mês. O governo Sarney findava seu 

mandato e a eleição direta para eleger o novo presidente era iminente. E foi através de eleição 

direta, passando pela quase totalidade dos meios de comunicação, que Fernando Affonso Collor 

de Mello foi eleito presidente.  

  O programa de governo de Fernando Affonso Collor de Mello definia: combate aos 

marajás, aos monopólios e à inflação, com redução do papel do Estado e ampliação do mercado. 

Consolida-se um amplo consenso liberal favorável à implementação do programa de 

                                                           
25 Como não existe cadastro dos segurados especiais, aos moldes da Carteira de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS) para os segurados assalariados, a medição destes segurados é feita de forma indireta, principalmente 

utilizando os dados das Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílios (PNADs). Os números adiante mostram 

o comportamento, antes e depois da CF/88, dos que passaram a ser considerados segurados especiais. 
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estabilização e reformas institucionais, reflexos do ideário neoliberal formalizado no Consenso 

de Washington. 

Dessa forma, o terreno foi preparado para o ambiente ideológico para os Planos I e II 

do governo Collor os quais traziam: reestruturação produtiva e reforma do Estado; renegociação 

da dívida externa; abertura comercial; liberação dos preços; desregulamentação salarial e, 

sobretudo, prioridade absoluta para o mercado como orientação e caminho para a modernização 

institucional e uma nova integração econômica internacional (RANGEL, 2009). 

  Chegava ao Brasil, finalmente, a chamada “modernização conservadora”, pautada em 

reformas estruturais de cunho neoliberal, irradiadas a partir dos governos Reagan-Thatcher, 

centradas na desregulamentação dos mercados, na abertura comercial e financeira, na 

privatização do setor público e na redução do Estado (TAVARES E FIORI, 1993). 

No Brasil, em razão da política de reserva de mercado dos governos militares, as 

imposições estruturais desse novo modelo de acumulação flexível não se fizeram presentes de 

imediato. Somente no início da década de 1990, o neoliberalismo chega com o governo de 

Fernando Affonso Collor de Mello e se fortifica com o governo de Fernando Henrique Cardoso 

(FHC) (ANTUNES, 1999). A política neoliberal dos governos brasileiros mais recentes, toda 

ela esteve dirigida a permitir uma maior integração do país na lógica econômica internacional, 

transformando-o num espaço permeável à globalização. Tudo isso no entendimento de que se 

trata da única via capaz de conduzir ao progresso. A redução do tamanho do Estado e a política 

agressiva de privatizações, abrindo o país à livre circulação do capital especulativo 

internacional, a eliminação de muitas das conquistas sociais dos trabalhadores, tudo isso está 

dentro de uma estratégia global de modernização liberal. Foi essa política, subordinada a tal 

estratégia, que afetou profundamente inúmeros setores da indústria local, tornando-os 

fortemente vulneráveis à concorrência de produtores de outros países.  

Dessa forma, o marco inicial do neoliberalismo no Brasil é o governo de Fernando 

Affonso Collor de Mello, no início dos anos 1990.  Sendo o último país da América Latina a 

aderir à cartilha do ideário neoliberal.  

É interessante notar que, em meio ao rico e multifacetado debate que se segue à 

Constituinte de1988 e já na esteira das articulações com vistas à reforma da Seguridade Social, 

assiste-se a uma remontagem de argumentos e parâmetros de avaliação do sistema, inclusive, 

pela base técnico-teórica sobre a qual repousa a própria proposta apresentada pelo governo de 

FHC em 1995, através da Proposta de EC (PEC-33/1995), a qual viria a ser promulgada mais 

adiante como EC 20/1988. 
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Durante o governo de Itamar Franco, 1992 a 1994, o “Plano Real” é a coroação dessa 

pactuação de políticas de ajustes internos e internacionais e é o responsável pela eleição do 

governo de FHC em 1994.  

Seguindo com o processo evolutivo para entendimento dos fatos, a revisão 

constitucional, constante no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é aberto em 

outubro de 1993. Durante o processo, foram identificadas mais de 17.246 propostas de emendas 

revisionais. Apenas quatro dos 245 artigos que compõem o texto permanente e 70 da parte 

transitória não foram foco de alterações. Uma revisão que mais parecia a elaboração de uma 

nova Constituição.  

Nesse cenário – o governo, através do Ministério da Previdência, em convênio com a 

Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL), passa a polarizar o debate nacional da 

revisão constitucional da previdência.  

O governo do presidente Itamar Franco (1992-1994) esboçou ampla gama de propostas 

de reformas para várias áreas, inclusive a Seguridade Social. No entanto, observou-se grande 

resistência à medida que alterassem os direitos relacionados à Seguridade Social, capitaneadas 

pelos sindicatos e associações de aposentados e pensionistas. Agregue-se ao fato de ter o 

período revisional coincidido com momento de grande turbulência política e econômica pós-

impeachment do Presidente Fernando Collor e início do Plano Real (RANGEL, 2009). 

FHC assume o governo em 1995, e é a partir daí que as políticas neoliberais no Brasil 

começam realmente a serem sedimentadas. As medidas de ajuste estrutural adotadas em quase 

todos os países da América Latina implicaram uma reestruturação do Estado e 

desregulamentação das relações econômicas e sociais em uma perspectiva neoliberal, que 

submete o Estado nacional aos ditames do capital internacional e de organismos internacionais 

como a Organização das Nações Unidas, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e 

Organização Mundial do Comércio (SOARES, 1999). Com o governo de FHC, as condições 

trabalhistas são alteradas, de modo que a vida social sofre transformações na sua organização.  

O governo de FHC previa três eixos de ação: maior abertura possível da economia aos 

capitais internacionais, inclusive desfazendo-se dos monopólios estatais; privatização do 

patrimônio público; e redução dos direitos sociais, com a desregulamentação das leis 

trabalhistas.  O modelo político adotado foi o de maior favorecimento do mercado e de redução 

do Estado (REIS, 2006). 

O projeto de Estado fundado nesse paradigma sustenta o retorno à ótica da sociedade 

civil para o reconhecimento dos direitos individuais. Já no campo dos direitos sociais, retoma 

a lógica do mercado e da filantropia para o atendimento das demandas geradas por ele, ou seja, 
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repassa para a sociedade civil as mazelas causadas pelo capital. A lógica é: se o indivíduo tem 

dinheiro, deverá pagar no mercado pela saúde, educação e previdência social, transitando, 

assim, da esfera do direito para a da mercadoria. Se o indivíduo não possui condições de 

comprá-los, deverá acessá-los através da benevolência da sociedade, que retoma o papel de 

responsável por atender às demandas sociais.  A regulação que pode e deve ser feita pelo Estado 

é, nesse caso, aquela que fornece as condições efetivas de pleno funcionamento do mercado.  

Nos itens a seguir, serão tratadas as ECs realizadas na CRFB/88 no que toca o RGPS a 

fim de elucidar seus impactos na vida do trabalhador.  

 

3.2 EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1988 

 

A partir dos anos de 1990, a sociedade brasileira passou a conviver com altas taxas de 

desemprego, causadas pela deterioração econômica, iniciada na década de 1980, e aprofundada 

com a abertura do mercado brasileiro à importação de produtos estrangeiros. Com a política de 

juros elevada e com a âncora cambial que acompanhou a entrada do real somadas ao fraco 

desempenho da economia e à introdução de inovações tecnológicas foi desencadeado o 

crescimento da taxa de desemprego e do trabalho informal. Terreno fértil para o fortalecimento 

do discurso sobre a necessidade de reformar a previdência social.  

Além do desemprego e do crescente trabalho informal, o equilíbrio das contas 

previdenciárias também passou a ser prejudicado por transformações da estrutura demográfica 

do Brasil. Transformações referentes ao aumento da expectativa de vida da população, reflexo 

do avanço técnico-científico que atinge a todos os povos, independentemente de seu grau de 

desenvolvimento, permitindo o prolongamento, cada vez maior, do número de anos de vida da 

população adulta. E, também, transformações referentes à queda da taxa de crescimento da 

população devido à diminuição da taxa de fecundidade, causada pelas mudanças econômicas e 

sociais do mundo moderno e o avanço de métodos contraceptivos. 

Como dito anteriormente, o sistema previdenciário brasileiro está baseado na repartição 

simples, isto é, são os atuais membros da população em idade ativa, através de suas 

contribuições previdenciárias, que garantem os recursos para pagamento dos benefícios, 

esperando que as gerações futuras, com suas contribuições, façam o mesmo (MARQUES, 

2006). Diante do comportamento demográfico brasileiro apontado acima, alterou-se a taxa de 

dependência da população aposentada em relação à população ativa, o que poderia colocar em 

risco o sistema público de previdência. 
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A queda dessa relação é ainda mais acentuada quando concorrem dois outros fatores, tal 

como acontece no Brasil: o aumento crescente da expectativa de sobrevida das pessoas que se 

aposentam e a redução do número de trabalhadores ativos devido à crise econômica. Essas duas 

premissas citadas podem, ainda, serem somadas a outras duas  situações que devem ser 

consideradas, são elas: a mudança da relação entre capital e trabalho em função do uso de novas 

tecnologias e novas formas de gestão as quais também contribuíram para o desemprego e 

precarização desse; a outra é que no Brasil ocorre uma baixa capacidade fiscalizatória do Estado 

– em parte, decorrente da crise fiscal e financeira dos anos 1990 – favorecendo a ampliação do 

mercado informal de trabalho, com evidente perda de arrecadação de contribuições sociais. 

Aqui está, de fato, o grande problema do Regime Geral. O pífio crescimento econômico por 

longos anos coloca milhões de pessoas na informalidade. Por isso a conta não fecha. Sem contar 

as inúmeras e bilionárias dívidas dos capitalistas com a previdência. 

Fato é que todos os regimes de repartição possuem um caminho. Inicialmente, 

apresentam uma relação positiva extremamente alta, pois é crescente a entrada de contribuintes 

no sistema e o pagamento de benefícios restringe-se à aposentadoria por invalidez e à pensão 

por morte. Em um segundo momento, quando parcela significativa de seus contribuintes 

alcança a idade mínima para requerer a aposentadoria, essa relação decresce de forma 

expressiva. Todavia se o país mantivesse um crescimento econômico sustentável e constante, 

os trabalhadores ativos e contribuintes manteriam o caixa positivo, e isso não acontece. 

Nesse contexto, segundo Marques (2006), em meados dos anos 1990, as mais de vinte 

propostas em discussão sobre a reformulação da seguridade social e da previdência já podiam 

ser reunidas em duas grandes vertentes: as que consideravam a proteção social como tarefa do 

Estado e as que a compreendiam como responsabilidade individual do cidadão. A cartilha 

neoliberal defendia essa última, justificava que somente adotando um sistema privado e de 

capitalização as pessoas teriam estímulo para melhorar seu rendimento e, por consequência, 

aumentarem sua capacidade de poupança, criando as bases necessárias para a sustentação 

financeira do desenvolvimento do país. Coerentes com essa visão, defendiam que o 

financiamento deveria ser unicamente sustentado pelo trabalhador/indivíduo. 

Entre os vários argumentos, um dos que se destacavam defendia que os direitos 

introduzidos pela CRFB/88 teriam provocado fortes desequilíbrios no sistema previdenciário. 

Discurso típico neoliberal que atribui à conta da crise do capital aos direitos sociais.  

Dessa forma, os encargos sociais seriam ou eliminados de todo ou sensivelmente 

diminuídos, o que permitiria aumentar a competitividade dos produtos brasileiros no mercado 

internacional, aumentando as exportações. No caso dos indivíduos submetidos a situações de 
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carência, a ação de reparo caberia a ação assistencial do Estado. Uma vez que o mercado não é 

totalmente perfeito. 

O Poder Executivo colocava em pauta a discussão da reforma da previdência, todavia, 

as leis infraconstitucionais26 que iriam regulamentar o custeio e os benefícios previdenciários, 

segundo as determinações da CRFB/88, mal tinham sido decretadas. São elas: a Lei 8.212 e 

8.213, ambas decretadas em 1991. 

Importante ressaltar que, no início da discussão sobre a necessidade da reforma, os 

problemas apontados derivavam de caráter conjuntural e gerencial. Dentre os fatores 

“conjunturais”, eram destacados o baixo crescimento das contribuições previdenciárias e o 

aumento das despesas com benefícios, explicados pelo fraco desempenho da economia e pelo 

crescimento da demanda de caráter assistencial. Em relação aos aspectos “gerenciais”, o 

argumento geralmente atribuía à gestão pública adjetivos como precária, burocratizada e 

ineficiente, o que resultava em altos custos operacionais e no elevado número de fraudes e de 

sonegação (MARQUES, 2006). 

Um apontamento não deve passar despercebido. Quando da revisão de literatura 

efetuada, observa-se que as propostas de reforma que envolviam o transpasso da Previdência 

Social pública do RGPS para os trabalhadores do setor privado em regime de repartição para a 

administração privada em regime de capitalização com contas individuais, ainda que presentes 

nos debates ocorridos ao longo da década de 1990, não lograram vencer as resistências das 

associações de trabalhadores e aposentados. O Brasil resiste, ao contrário dos demais países 

latino-americanos que empreenderam reformas estruturais substitutivas nos anos 1990 com a 

introdução do regime de capitalização em contas individuais.  

Um exemplo disso, no início da década de 1980, é o Chile, o qual capitaneou uma das 

reformas mais radicais na história dos Estados de Bem-estar social em todo o mundo. A reforma 

chilena substituiu o sistema de repartição por um sistema privado, administrado por sociedades 

anônimas baseado na capitalização privada e individual. Ou seja, o regime de benefícios 

previdenciários de seguro social foi substituído por um sistema de poupança obrigatória, 

administrado por organismos privados.  O papel do Estado passa a ser o provimento de um 

benefício assistencial mínimo aos idosos, condicionado a um atestado de pobreza (RANGEL, 

2009). 

Diante dos impasses do quadro apresentado, a proposta de solução vem do governo de 

FHC com a PEC 33/1995, que é aprovada pelo Congresso Nacional. As principais questões 

                                                           
26 Entre 1994 e 1996, foram extintos alguns tipos de benefícios destinados aos trabalhadores do setor privado, 

como o abono, o pecúlio, os auxílios natalidade e funeral e limitada a concessão das aposentadorias especiais. 
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propostas residiam no estreitamento dos vínculos contributivos e na criação de mecanismos 

capazes de restringir a concessão de aposentadorias precoces. Após três anos de longa e 

tumultuada tramitação no Congresso Nacional, foi aprovada em 15 de dezembro de1998 a EC 

20/1998.  

A EC 20/1998 traz mudanças às quais foram implementadas persistindo no tratamento 

desigual entre diferentes categorias de trabalhadores com o objetivo de resolver sua crise 

mediando os impactos provocados pelas alterações no perfil demográfico e na transformação 

da relação entre capital e trabalho, decorrente da adoção das novas tecnologias e formas de 

gestão no sistema produtivo brasileiro. 

   

3.2.1 Mudanças trazidas pela Emenda Constitucional N. 20/1998 

 

Como discutido no tópico anterior, um dos impasses do sistema de repartição é a 

sobrevida dos beneficiários do sistema. Para esse quesito, as soluções encontradas, pela EC 

20/1998, foram a imposição de um limite de idade para obtenção da aposentadoria por tempo 

de serviço, a fim de impedir a crescente participação de pessoas com idade inferior a 50 anos 

no sistema de benefícios.  

Cabe ressaltar as principais mudanças trazidas pela EC 20/1998:  

 substituição do critério de tempo de serviço pelo critério de tempo de 

contribuição;  

 extinção da aposentadoria por tempo de serviço proporcional; 

 eliminação da aposentadoria especial dos professores universitários; 

 desconstitucionalização da fórmula de cálculo dos benefícios; 

 no caso da aposentadoria por idade, o homem necessita ter 65 anos e a mulher, 

60. Permaneceu a redução de 5 anos para os rurais de ambos os sexos e para o 

professor; 

 no caso de aposentadoria por tempo de contribuição a nova regra determina que 

o segurado, para ter direito à aposentadoria, contribua no mínimo durante 35 anos, 

se homem, ou 30, se mulher.  

Diante dos novos dispositivos constitucionais, o governo passou a poder elaborar leis  

Ordinárias, permitindo mudanças no sistema previdenciário. Nasce, então, a Lei 9.876/1999, a 

qual causa mudanças na previdência social. Uma delas foi o valor de cálculo da aposentadoria 

por tempo de contribuição. Antes, a média aritmética era feita sob os 36 (trinta e seis) meses de 
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contribuição; passou a considerar a média aritmética simples dos maiores salários de 

contribuição, correspondentes, no mínimo, a 80% de todo o período contributivo do segurado, 

corrigidos monetariamente. O cálculo não é finalizado por aí. Sobre o resultado desse é aplicado 

um fator redutor que varia de acordo com a idade do segurado, ou seja, o quanto de vida ele 

terá depois de aposentado, segundo estimativas da Fundação IBGE. Esse fator foi denominado 

Fator Previdenciário27. O Fator Previdenciário relaciona o tempo de contribuição com a idade 

na data da aposentadoria.  

Outra mudança trazida pela lei foi a introdução da diferenciação entre o contribuinte 

inadimplente e o sonegador; a redução dos juros de mora para 0,5% ao mês, mais capitalização 

anual, para a indenização do tempo de serviço passado; e a generalização do pagamento direto, 

por parte do INSS, de todo salário-maternidade, o que, em parte, anteriormente era realizado 

pelo empregador, mediante reembolso, ou seja, o empregador pagava e o INSS o reembolsava.  

Infere-se, dessa maneira, que a reforma previdenciária criou mecanismos para incentivar 

e/ou manter o trabalhador em atividade. O discurso que amparava essas modificações era a 

criação de condições para que o sistema público de previdência seguisse regras que 

proporcionassem o equilíbrio financeiro e atuarial. No entanto, as modificações não sanaram o 

problema, pois o discurso do déficit continuou e serviu de fundamento para a EC 47/2005 e 

também para a EC 103/2019 como será mais adiante discutido.   

A EC 20/1998 foi proposta para solucionar um problema que é estrutural, ou seja, o 

desempenho da arrecadação da previdência social é determinado pelo crescimento econômico 

do país e por consequência pelo comportamento do mercado de trabalho. Por isso, qualquer 

análise sobre a situação do sistema previdenciário, do ponto de vista da receita, precisa se 

reportar às mudanças nas formas de ocupação, à evolução do salário, entre outros aspectos. Da 

ótica da despesa, a questão demográfica aparece como fator determinante.  

                                                           
27 Regra de transição: apesar de a nova lei determinar o cumprimento do tempo de contribuição (35 para homens 

e 30 anos para mulher), quem estava inscrito na Previdência Social até 15/12/1998 (véspera da publicação da 

Emenda Constitucional 20/1998) “também pode se aposentar aos 25 e 30 anos de contribuição, respectivamente, 

se do sexo feminino ou masculino, desde que tenha 48 ou 53 anos de idade. Nesse caso, o valor do benefício será 

de 70% do salário de benefício acrescido de 5% por cada grupo de12 contribuições adicionais, até o limite de 

100%” (MPAS, 1999:13). Para o segurado que até 28 de novembro de 1999 tenha cumprido as condições para 

solicitar a concessão da aposentadoria, será considerada somente a média aritmética simples das maiores 

contribuições, correspondentes a, no mínimo, 80% de todo o período contributivo decorrido desde a competência 

julho de 1994. Para aqueles já em atividade, previa-se regra de transição, onde se estabelecia como requisitos para 

a aposentadoria por tempo de serviço proporcional, doravante contribuição: mínimo de 53 anos para homens e 48 

para mulheres, e pedágio, correspondente a adicional de 40% do tempo ainda restante para a aposentadoria, por 

tempo de contribuição proporcional, na data da promulgação da Emenda.  
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3.3 EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005 

 

Em 2005, foi promulgada a EC 47 que ampliou, ainda mais, a previsão de cobertura do 

contingente com inserção precária no mercado de trabalho por meio da inclusão daqueles “sem 

renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua 

residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda, garantindo-lhes acesso a 

benefícios de valor igual a um salário mínimo” (art. 201, § 12), com “alíquotas e carências 

inferiores às vigentes para os demais  segurados  do  regime geral  de  previdência social” (art. 

201, §13). Estes novos direitos foram regulamentados com a aprovação da Lei Complementar 

123/2006, que alterou, também, alguns aspectos do Estatuto das Microempresas e das Empresas 

de Pequeno Porte, Lei 9.841/1999 e o Decreto n. 3.474/2000, viabilizando ao indivíduo se 

tornar um microempreendedor e então passar a contribuir com a previdência social.  Medidas 

voltadas para a inclusão de contingentes cada vez mais amplos da população, estabelecendo 

tratamento diferenciado e simplificado, favorecendo as micro e pequenas empresas que 

atendessem aos critérios de elegibilidade do sistema. 

 Essas mudanças sofreram críticas de diversos autores, entre eles, Antunes (2009) e 

Nicole (2016), os quais questionam a dualidade entre trabalho autônomo e trabalho 

subordinado. Segundo os autores, o trabalhador autônomo e o trabalhador subordinado 

(empregado) não possuem mais as marcações definitivas de outrora para a regulação jurídica. 

Entre antigas exclusões, o trabalho informal também é uma realidade de muitas faces, desde as 

simples ilegalidades à marginalização jurídica historicamente legitimada em esquemas de 

opressão, sob o pano de fundo da precarização. Forma-se, assim, uma massa ambígua. De um 

lado, a subordinação e, de outro, uma suposta independência.  Uma autonomia na subordinação 

e fidelidade na independência. Em outras palavras, o trabalhador subordinado disfarçado de 

autônomo, concorrendo a menos direitos trabalhistas e previdenciários, baixando seu custo para 

o empregador.  

Não basta reduzir direitos adiando benefícios, o foco deve ser a inclusão do trabalhador 

no sistema dando a ele emprego formal, regularizando a informalidade que, como será visto, é 

um dos maiores escapes de contribuição.  Para tanto, as reformas não podem ocorrer somente 

na previdência; elas precisam acontecer na legislação trabalhista, pois o trabalho é o núcleo da 

previdência social é dele que ela decorre.  
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3.4 EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019 

 

 Como já sabido e discutido neste capítulo, no item 3.2, o sistema brasileiro de 

previdência social é de repartição pautado na contribuição obrigatória dos sujeitos envolvidos 

no processo. Assim reza o art. 201 da CRFB/88:  

 

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de 

Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados 

critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, 

a: 

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, observado o disposto no § 2º. 

 

Os segurados obrigatórios28 exercem atividade laboral com ou sem vínculo 

empregatício, remunerada, de forma efetiva ou eventual, podendo ser rural ou urbana, abrangida 

pelo Regime Geral da Previdência social, com exceção do estagiário, que tem regulamentação 

própria à luz da Lei 11.788/2008. 

Uma vez entendido os sujeitos diretamente ligados ao debate em tela, passa-se à análise 

das mudanças trazidas pela EC 103/2019.  

De vez em quando, como visto no decorrer desse trabalho, a sociedade brasileira tem se 

deparado com intensas e habituais alterações da política de proteção previdenciária em uma 

verdadeira rotina de mudanças parciais e segmentadas. Essas mudanças são amparadas quase 

sempre por discursos reformadores com objetivos focados nas melhorais do sistema de acolhida 

social.  

Independente das posições divergentes, fato é que a EC 103/2019 foi aprovada e alterou 

significativamente os regimes de previdência social do país. Ressalta-se que o objeto de 

pesquisa do trabalho é o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), não sendo aqui analisado 

o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). 

Em um primeiro momento, para uma melhor compreensão didática, apresenta-se os 

pilares que nortearam a elaboração e a tramitação da Reforma da Previdência de 2019. A 

Reforma da Previdência de 2019, chamada pelo governo de “Nova Previdência”, foi apoiada 

                                                           
28 O art. 11 da Lei 8.213/1991 e o art. 9º do Decreto n. 3.048/1999 elencam os segurados obrigatórios, são eles: 

empregado, empregado doméstico, trabalhador rural, trabalhador avulso, contribuinte individual.  
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em três pilares principais: idade mínima, combate às fraudes e mecanismos de execução e 

cobrança de dívidas.  

O pilar da idade mínima diz respeito à extinção da aposentadoria por tempo de 

contribuição e a instituição do requisito de idade mínima para a concessão do benefício de 

aposentadoria. Antes da EC 103/2019, no Regime Geral, havia a possibilidade de aposentar-se 

por tempo de contribuição, 35 anos para homens e 30 anos para mulheres, independentemente 

da idade no momento da concessão.  

A aposentadoria por tempo de contribuição há tempo vem sendo pauta de discussão. 

Medidas como a instituição do Fator Previdenciário e da fórmula de pontos (86/96), idade 

somada ao tempo de contribuição foram implementadas como tentativa de controlar o impacto 

da concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. O argumento baseia-se no 

envelhecimento da população, com o aumento da perspectiva de vida, o que traria, segundo o 

governo, impactos negativos para a previdência. 

Outro argumento utilizado pelo governo para pôr fim à aposentadoria por tempo de 

contribuição é o fato de que somente dois países no mundo, dentre os que compõem o G-20 e 

a América do Sul, além do Brasil, adotam esse requisito como essencial: Arábia Saudita e 

Equador. Caso a pesquisa seja feita em todo o mundo, esse número sobe para 12 países. 

O segundo pilar combate as fraudes. Inicialmente objeto da Medida Provisória 

871/2019, convertida na Lei 13.846/2019, configura-se em um conjunto de ações para estancar 

a drenagem de recursos da previdência social objeto de fraudes. Segundo o Governo Federal, 

somente no primeiro ano de vigência, seria possível alcançar o impacto de R$ 9,8 bilhões. Na 

prática, a lei instituiu dois programas: Programa Especial para Análise de Benefícios com 

Indícios de Irregularidade (Programa Especial) e o Programa de Revisão de Benefícios por 

Incapacidade (Programa de Revisão).  

As linhas básicas de combate às fraudes têm por objetivo aprimorar as seguintes 

ferramentas: aperfeiçoamento da gestão; integração de informações dos diversos sistemas da 

administração pública e da iniciativa privada; e a especialização da carreira de peritos federais. 

Ressalta-se que é a primeira vez, pelos menos formalmente, que o combate à fraude e a 

gestão do risco previdenciário foram considerados fatores determinantes para uma proposta de 

reforma da previdência. Agora a legislação precisa sair do papel e cobrar as dívidas milionárias 

que os capitalistas devem para a previdência social. 

O terceiro pilar trata de um conjunto de medidas de combate ao grande devedor 

recorrente e de fortalecimento da cobrança da dívida ativa. Essas propostas são objeto do 

Projeto de Lei 1.1646/2019 que estabelece medidas para o combate ao devedor contumaz e de 
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fortalecimento da cobrança da dívida ativa e altera a Lei 3.830/1980, a Lei 8.397/1992 e a Lei 

9.430/1996.  

Tanto o segundo quanto o terceiro pilares são matérias tratadas por norma 

infraconstitucional. O primeiro pilar, no entanto, é matéria de alteração constitucional, a qual 

este trabalho vai se ater a partir de então.  

 

3.4.1 Regras permanentes 

 

Aposentadoria por tempo de contribuição 

 

Essa espécie de benefício era regulada pela (LOPS)29 e nominada como aposentadoria 

por tempo de serviço. Exigia-se mínimo de 30 anos de tempo de serviço com um limite de idade 

de 55 anos para ambos os sexos. Mais tarde, tal limite de idade foi extinto:30a diferença passou 

a ser a alíquota.31  

A partir de então, passou-se a exigir apenas o tempo de contribuição, no mínimo 30 

anos, requisito que se estendeu até a EC  20/1998. Posteriormente, a Lei 13.183/2015 aprovou 

a aposentadoria por tempo de contribuição por pontos, hodiernamente 86/96. Essa espécie, na 

verdade, é a aposentadoria por tempo de contribuição com uma regra adicional que retira o fator 

previdenciário. Os requisitos, para homem, são 35 anos de tempo de contribuição e 96 pontos 

(pontos é o somatório do tempo de contribuição e sua idade, em anos, meses e dias). O requisito 

dos pontos aumenta a cada 2 anos em 1 ponto. Os requisitos, para mulher, são 30 anos de tempo 

de contribuição e 86 pontos (pontos é o somatório do tempo de contribuição e sua idade, em 

anos, meses e dias). Cada ano corresponde a 1 ponto. O cálculo do benefício era feito nos 

mesmos moldes da aposentadoria por idade, ou seja, soma dos 80% maiores salários de 

contribuição, porém, multiplicados pelo fator previdenciário de forma obrigatória. Ademais, a 

renda mensal do benefício consistia em 100% do salário de benefício. 

Assim, configurava-se a aposentadoria por tempo de contribuição disciplinada no art. 

201, §7º, I e §8º, da CRFB/88. Como pode ser percebido no regime previdenciário anterior, não 

existia a necessidade de uma idade mínima para a concessão da aposentadoria por tempo de 

contribuição. Todavia essa regra foi mudada com a EC 103/2019. A partir dela, 

                                                           
29 LOPS, Lei 3.807, de 26 de agosto de 1960. 
30 Lei 4.130, de 28 de agosto de 1962. “Art. 2º, no §4º do mesmo art. suprima-se a expressão ‘com a idade de 55 

anos e’”. 
31 LOPS, Lei 3.807, de 26 de agosto de 1960, art. 32. A aposentadoria por tempo de serviço será concedida ao 

segurado que completar 30 e 35 anos de serviço, respectivamente, com 80% do salário de benefício no primeiro 

caso, e, integralmente, no segundo. 
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obrigatoriamente, necessário se faz a cumulação de idade mais tempo de contribuição para 

obtenção da aposentadoria. Diante disso, vigora o entendimento de que a aposentadoria por 

tempo de contribuição foi extinta do ordenamento jurídico brasileiro. 

O novo modelo de aposentadoria voluntária do RGPS acumula os requisitos de idade e 

tempo de contribuição, o que fica claro com a nova redação do art. 201, § 7º da CRFB/88: 

 

É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, 

obedecidas as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda                                   

Constitucional n. 20, de 1998) 

I – 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos                                    

de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição (Redação dada                                     

pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019). 
 

Da leitura dos incisos acima, nota-se que a EC 103/2019 operou a fusão entre os 

benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade, criando uma 

só aposentadoria contribuição/idade.  Assim, deixam de existir dois benefícios distintos, 

passando a existir apenas um benefício, cuja obtenção exige uma combinação entre requisitos 

mínimos de idade e de tempo de contribuição. Percebe-se que a nova redação dos dispositivos 

constitucionais abandonou a referência à aposentadoria por tempo de contribuição, sendo certo 

afirmar que a aposentadoria passa a ter como principal requisito a idade mínima conjugada com 

um tempo mínimo de contribuição. A aposentaria por idade será explanada mais adiante.  

 

Aposentadoria por invalidez – após a EC 103 – aposentadoria por incapacidade permanente 

 

 A aposentadoria por invalidez, que agora a EC 103/2019, no art. 201, I traz um novo 

conceito: cobertura do evento de “incapacidade permanente para o trabalho” está amparada pela 

CRFB/88, art. 201, I32. A aposentadoria por invalidez é um benefício concedido ao segurado 

que, quando necessário, tenha cumprido a carência exigida e teve sua vida profissional retalhada 

por doença física, mental, acidente de trabalho ou de qualquer natureza e que não tenha 

condições de exercer qualquer outra atividade, nem por meio do programa de habilitação ou 

reabilitação profissional.  

 Até a EC 103/2019, a base de cálculo para se chegar ao salário de benefício era 80% 

dos maiores salários de contribuição. Uma vez encontrado o salário de benefício, a alíquota era 

100% desse salário, ou seja, a aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente 

                                                           
32 Lei 8.2013/1991, arts. 42 a 47; Decreto 3.048/1999, arts. 43 a 50; e Instrução Normativa INSS/Pres 77/2015, 

arts. 213 a 224. 
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de trabalho, consistia numa renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício, 

observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 da Lei 8.213/1991. 

 Com a reforma da previdência, esse cálculo mudou nas duas esferas. Primeiro, que para 

se chegar ao salário de benefício, o novo regramento ampliou a abrangência de 80% dos maiores 

salários de contribuição para 100% dos salários de contribuição. Com isso, a média pode ser 

puxada para baixo, caso o trabalhador tenha contribuído com salários baixos, uma vez que esses 

não poderão ser mais descartados nos 20%. A segunda mudança no cálculo trazida pela reforma 

da previdência, art. 26, §3º, II da EC 103/2019, preceitua que, no caso de aposentadoria por 

incapacidade permanente, quando decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de 

doença do trabalho, o valor do benefício continua sendo 100% do salário de benefício. Caso 

contrário, ou seja, nos benefícios de origem não acidentários, será de 60%, mais 2% para cada 

ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição, até o máximo de 100%, 

conforme o art. 26, §2º, III, da EC 103/2019.  

A grande alteração trazida pela EC 103/2019 foi o cálculo do valor do benefício, visto 

que este seguirá a sistemática de cálculo das aposentadorias voluntárias, ou seja, não haverá 

mais a possibilidade de descartar os 20% menores salários de contribuição, sendo utilizado 

100% dos mesmos e ainda sobre o valor de salário de benefício encontrado haverá a incidência 

de apenas 60% sobre essa média, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que 

exceder o tempo de 20 anos de contribuição para os homens, e 15 anos de contribuição para as 

mulheres se a incapacidade não for proveniente de acidente de trabalho, de doença profissional 

ou de  doença do trabalho. 

É notório, portanto, que a EC 103/2019 trouxe uma diferenciação entre os benefícios 

por incapacidade permanente acidentário e o de incapacidade permanente comum, o que, do 

ponto de vista lógico, não há razão de existir, visto que o risco social por eles protegidos é o 

mesmo: a incapacidade de manter sua subsistência, não importando a origem do evento 

causador da incapacidade laboral do trabalhador. 

Diante disso, fica a reflexão que, caso o trabalhador seja acometido por uma doença que 

não identificada como proveniente do trabalho, sua aposentadoria sofrerá uma drástica redução. 

Partindo do fato de que se esse trabalhador se aposentar será porque a doença adquirida não 

permite que o mesmo volte ao trabalho, assim como outro trabalhador que sofre um acidente e 

as sequelas o impedem de retornar ao trabalho e, assim, também, como aquele trabalhador que, 

vitimado por uma doença decorrente do trabalho, não possa mais trabalhar. Se todos estão na 

mesma condição de não poderem trabalhar por uma limitação física ou mental, a mudança de 
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cálculo para esse trabalhador em comento está ferindo diretamente o princípio da igualdade e 

causando retrocesso social em seu direito social previdenciário.   

Aqui é uma mostra visível de se tentar reduzir custos para manter o sistema, levando a 

conta para o trabalhador. Na tentativa de tornar visível a mudança e o prejuízo para o 

trabalhador, expõe-se o exemplo a seguir para melhor elucidar a discussão.  

Um trabalhador, após 25 anos de contribuição, fica incapacitado para o exercício de toda 

e qualquer atividade laborativa. Todavia sua incapacidade não é proveniente de acidente de 

trabalho, de doença profissional e nem de doença do trabalho. Sabendo que a média de todos 

os seus salários de contribuição devidamente corrigidos é, por exemplo, de R$ 4.000,00, qual 

será o valor do seu benefício por incapacidade permanente? O trabalhador terá direito a 60% 

do valor de sua média que será R$ 2.400,00.  Se o trabalhador contribuiu 25 anos, ele terá 2% 

para cada ano que ultrapassar os 20 anos. Então será R$ 2.400,00 + R$ 400,00 (10% de R$ 

4.000,00) = R$ 2.800,00. Caso tivesse ficado inválido no dia anterior à publicação da reforma 

previdenciária, certamente faria jus a um benefício de valor bem superior, pois haveria o 

descarte dos 20% menores salários de contribuição e sobre o salário de benefício encontrado 

incidiria 100% da média e não apenas 70% (60% + 10%).  

O exemplo em tela mostra a diferença gritante que, com certeza, causará impacto na 

vida desse trabalhador.  

   

Aposentadoria por idade 

 

 No que tange à aposentadoria por idade, esta era concedida ao trabalhador que, filiado 

à previdência social, cumprisse a carência de 180 contribuições mensais, bem como 

completasse 65 anos de idade, se homem, ou 60 anos de idade, se mulher. Ressalta-se que, para 

o trabalhador rural, a faixa etária era reduzida em cinco anos (60 e 55 anos, respectivamente). 

A forma de cálculo do benefício de aposentadoria por idade consistia na seguinte 

fórmula: média dos 80% maiores salários de contribuição de todo período contributivo do 

segurado (desde julho de 1994) multiplicada pelo fator previdenciário de forma facultativa, ou 

seja, somente se a aplicação do fator fosse positiva para o segurado, elevasse o valor do salário 

de benefício do segurado. Uma vez apurado o salário de contribuição, necessário definir a renda 

mensal inicial do benefício, a qual consistia na média aritmética simples de 70% do salário de 

benefício, acrescidos de 1% a cada grupo de 12 contribuições. Vejamos um exemplo para 

melhor visualização.  
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Um trabalhador segurado, antes da EC 103/2019, possui 65 anos de idade e 20 anos de 

contribuição. Uma vez sendo apurada a média dos 80% maiores salários de contribuição, 

chegou-se ao valor de R$ 2.500,00. No caso em comento, o segurado possui 20 anos de 

contribuição. Sendo assim, a renda mensal inicial do valor do benefício de aposentadoria por 

idade será de R$ 2.225,00 (cálculo: 90% x R$ 2.500,00 – os noventa por cento corresponde aos 

70% do salário de benefício acrescidos de 20% visto que, no exemplo, o segurado possui 20 

grupos de 12 contribuições). 

O mesmo trabalhador após a EC 103/2019, que no regime anterior receberia R$2.225,00 

após 20 anos de contribuição, com a reforma da previdência, considerando que a apuração dos 

R$ 2.500,00 correspondesse a 100% dos salários de contribuição (e não 80% como no exemplo 

anterior), faria jus a um benefício no valor de R$ 1.500,00 (60% de R$ 2.500,00), sendo que no 

regime anterior faria jus a 90 % de R$ 2.500,00. E isso porque, no exemplo em tela, utilizou-se 

a hipótese de R$2.500,00 como salário de benéfico o que, na prática, em muito vai variar visto 

que a média de 80% dos maiores salários é um cálculo bem mais favorável do que a média de 

100% de todos os salários do período. Sendo assim, o valor será ainda menor.  

Com a EC 103/2019, a base de cálculo dos benefícios será a média aritmética simples 

de todos os salários de contribuição33 e das remunerações adotadas como base para 

contribuições ao RGPS, correspondentes a 100% de todo o período contributivo, desde a 

competência de julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela 

competência.  

Então, para o segurado homem que completar os requisitos idade (65 anos) mais 

carência (20 anos de contribuição) após a promulgação da EC 103/2019, o valor do benefício 

de aposentadoria corresponderá a 60% da média aritmética correspondente a 100% de todo o 

período contributivo, acrescido de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que 

exceder o tempo de 20 anos de contribuição. Se mulheres, os requisitos são os mesmos, 62 anos 

de idade mais 15 anos de contribuição, incidindo a mesma base de cálculo.34 

De todo o exposto, infere-se que, para fazer jus a uma aposentadoria com 100% da 

média, são necessários 40 anos de contribuição para o segurado homem, e 35 anos de 

contribuição para a segurada mulher. Não há como negar que a nova regra trouxe defasagem 

no valor da aposentadoria tanto ao não mais permitir o descarte dos 20% menores salários de 

contribuição quanto ao definir alíquota mínima de 60%. 

                                                           
33 Ressalta-se que a média será limitada ao valor máximo do salário de contribuição do Regime Geral de 

Previdência Social.  
34 Art. 19 da EC/2019. 
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Para ilustrar o prejuízo que a reforma trouxe para os trabalhadores segurados analisou-

se a classe dos professores vinculados ao RGPS que foram impactados diretamente pelos novos 

regramentos inseridos pela Emenda Constitucional ao ordenamento jurídico, de forma a gerar 

dúvidas quanto à sua validade em relação aos preceitos fundamentais da República consagrados 

pela CRFB/88. 

As regras para a aposentadoria do professor sempre tiveram uma vantagem na 

diminuição de cinco anos do tempo de contribuição que as demais aposentadorias, regras essas 

aplicadas apenas para os profissionais do ensino infantil, fundamental e médio, excluindo os 

profissionais de ensino superior. A aposentadoria constitucionalmente diferenciada para os 

professores foi instituída pelos riscos comprovados que a profissão causa a estes relacionados 

a doenças físicas, violência no ambiente de trabalho e principalmente relacionadas a doenças 

mentais, como a depressão, ansiedade e a síndrome de “bournot”.  A síndrome de “bournot” é 

caracterizada, segundo Bruna (2018), como uma doença que causa ao possuidor um estado de 

tensão emocional crônica, levando a um sentimento de esgotamento físico e emocional. Os 

reflexos dessa doença ocasionam, entre vários, outros sintomas citados pela autora, lapso de 

memória, agressividade, depressão e dificuldades de concentração. Além das doenças mentais, 

a síndrome também ocasiona reflexos físicos como cansaço, pressão, dores, insônia, 

crises de asma, distúrbios gastrintestinais. 

Após a EC 103/19, essa vantagem prevaleceu, no entanto, pela primeira vez passou a 

exigir, também, o requisito da idade mínima para essa classe. Agora são 57 anos de idade para 

a professora e 60 anos de idade quando professor para aqueles que ingressarem no RGPS após 

a EC 103/2019. A tabela a seguir ilustra as mudanças.  

 

Quadro 1. Mudanças na aposentadoria por idade. 

 Regras antes da EC 103/2019 Regras após a EC 103/19 

 Mulher Homem Mulher Homem 

Idade Não exige Não exige 57 anos 60 anos 

Tempo de 

Contribuição 

25 anos 30 anos 25 anos 25 anos 

  Fonte: elaboração pelo autor. 

 

Ao tratar do tempo de contribuição, houve, também, mudanças para aqueles que 

ingressaram no regime após a EC 103/2019, sendo necessários 25 anos de contribuição tanto 

para professor quanto para professora de acordo art. 19, § 1º, II, da EC 103/2019.  Houve, então, 

uma diminuição de 5 anos, favorecendo o professor, para o qual antes era preciso ter 30 anos 

https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/insonia/
https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/asma/
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de contribuição. Para os que já estavam perto de aposentar-se antes de 2019, continua vigente 

o período de contribuição descrito no texto constitucional, sendo de 30 anos para o professor e 

25 anos para a professora, além de seguirem as demais regras de transição.    

Visando à adequação da situação dos professores, em efetivo exercício da função de 

magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio na data de entrada em vigor da 

EC 103/2019, foram criadas três regras de transição. A EC 103/2019 dispôs claramente que lei 

ordinária poderá, futuramente, ser criada para modificar o cálculo do valor da aposentadoria 

devida em razão das regras de transição.  

A primeira regra de transição foi denominada como “Sistema de Pontos”, e tem como 

sujeito passivo os professores que, efetivamente, exerçam suas funções de magistério na 

educação infantil e no ensino fundamental e médio, na data de entrada em vigor da EC 

103/2019, quando cumpridos, de forma cumulativa, os requisitos do §3º do art. 15. 

Seguindo a lógica dessa regra, para o professor se aposentar, o tempo de contribuição 

será de 30 anos se homem, e de 25 anos se mulher. Além desse, outro requisito disposto pela 

EC 103/2019 foram os 91 pontos, para o homem e 81 pontos para a mulher, com acréscimo de 

1 ponto a cada ano, a partir de 1º de janeiro de 2020, até atingir o limite de 100 pontos para o 

homem, e 92 pontos para a mulher. Este cenário pode ser analisado na tabela a seguir.  

 

Quadro 2. Sistema de pontuação. 

Ano Pontuação para 

Professora 

Pontuação para 

Professor 

Ano Pontuação para 

Professora 

Pontuação 

para Professor 

2019 81 91 2025 87 97 

2020 82 92 2026 88 98 

2021 83 93 2027 89 99 

2022 84 94 2028 90 100 

2023 85 95 2029 91 100 

2024 86 96 2030 92 100 

Fonte: elaboração pelo autor. 

 

Assim, pode-se concluir que os acréscimos no total de pontos vão avançar até o ano de 

2028 para o homem, e 2030 para a mulher. Tomando como exemplo um professor que, em 

14/11/2019, tenha 25 anos de contribuição, este professor irá completar 30 anos de contribuição 

em 2024, quando necessitará de 96 pontos. Assim, deverá ter 66 anos de idade para se aposentar. 

Verifica-se que esta regra de transição não será vantajosa para esse professor, visto que, a idade 
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que deverá alcançar para obter a aposentadoria é mais que a idade mínima para a nova 

aposentadoria do professor disposta no art. 201, § 8º da CRFB/8835.  

Seguindo essa regra de transição, como consequência ao acréscimo anual de pontos, é 

possível verificar alguns cenários: (a) em 2025, professoras de 62  e professores de 67 anos 

ainda estarão em salas de aula, exercendo o magistério, pois, necessitarão de 87 e 89 pontos, 

respectivamente; (b) em 2030, professoras com 67 e professores com 70 anos de idade, 

respectivamente, ainda estarão lecionando, visto que, a pontuação necessária neste ano será de 

92 pontos para a professora, e 100 pontos para o professor.  

Assim, em um lapso temporal de apenas 9 anos, estar-se-á diante de um cenário em que, 

pessoas de 70 anos de idade, ainda estarão laborando em salas de aula. Cabe destacar os pontos 

negativos desta situação. A aposentadoria constitucionalmente diferenciada para os professores 

foi instituída pelos riscos comprovados que a profissão causa a estes relacionados a doenças 

físicas, violência no ambiente de trabalho e, principalmente, relacionadas a doenças mentais, 

como já citado anteriormente. Essa diferenciação expressa na própria CRFB/88 foi agora 

violada pela EC 103/2019, ou seja, houve um retrocesso de direitos, violou-se um direito 

fundamental social que pode trazer graves consequências para essa classe de trabalhadores. A 

atividade de professor, como já comentado, pode causar ao possuidor um estado de tensão 

emocional crônica levando a um sentimento de esgotamento físico e emocional, 

comprometendo a saúde física e mental desse trabalhador.  

Partindo para a análise da segunda regra de transição criada pela EC103/2019, encontra-

se a fixação de tempo de contribuição e idade mínima, prevista no art. 16. Ela segue a mesma 

lógica do sistema de pontos, entretanto, os requisitos exigidos são de 30 anos de contribuição 

como professor, se mulher, e 35 anos, se homem; além da idade mínima de 56 anos, se homem, 

e 51 anos, se mulher. Assim como na primeira regra, essa também prevê acréscimo na idade 

mínima, porém será de 6 meses a cada ano, até atingir 60 anos, se homem, e 57 anos, se mulher. 

Este cenário pode ser analisado na tabela a seguir.  

 

Quadro 3. Idade mínima. 

Ano Idade da Professora Idade do Professor Ano Idade da Professora Idade do 

Professor 

2019 51 56 2026 54 e seis meses 59 e seis meses 

2020 51 e seis meses 56 e seis meses 2027 55 60 

                                                           
35 § 8º O requisito de idade a que se refere o inciso I do § 7º será reduzido em 5 (cinco) anos, para o professor que 

comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e 

médio fixado em lei complementar (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019).  
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2021 52 57 2028 55 e seis meses 60 

2022 52 e seis meses 57 e seis meses 2029 56 60 

2023 53 58 2030 56 e seis meses 60 

2024 53 e seis meses 58 e seis meses 2031 57 60 

2025 54 59    

Fonte: elaboração pelo autor. 

 

Analisando na prática, um homem que, em 14/11/2019, por exemplo, tenha contribuído 

por 27 anos, irá completar 35 anos de contribuição em 2027, quando precisará ter, no mínimo, 

65 anos de idade. Entretanto conforme a regra do §2º do art. 1636 da EC 103/2019, os tempos 

de contribuição e idade de que tratam os incisos I e II do art. 16, serão reduzidos em 5 anos, 

para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de 

magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, previstos acréscimos de seis 

meses a cada ano, na idade, até atingirem o limite de 57 anos, se mulher, e 60 anos, se homem.  

Assim, no exemplo em análise, o professor que, em 14/11/2019 tenha um tempo de 

contribuição de 27 anos, irá completar os 30 anos em 2022, quando necessitará de uma idade 

mínima de 57 anos e seis meses para se aposentar. Possíveis cenários resultantes dessa regra 

são: (a) em 2025, a professora que tiver completado 25 anos de contribuição, necessitará de 54 

anos para se aposentar, já o professor que já tiver contribuído por 30 anos em 2025, deverá 

completar 59 anos para se aposentar; (b) em 2031, a professora que contribuiu por 25 anos, só 

se aposentará se já tiver completado 57 anos de idade, no caso do professor que contribuiu por 

30 anos, necessitará de 60 anos idade para obter a aposentadoria.  

A terceira regra de transição trazida pela EC 103/2019 foi a do “pedágio”. Essa regra 

dispõe sobre o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções 

de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio poderá obter a 

aposentadoria quando tiver uma idade mínima e preencher o requisito do tempo de contribuição 

juntamente com um pedágio. Dessa forma, considerando o §1º do art. 20, que reduz em 5 anos 

a idade e o tempo de contribuição, a professora que tiver 52 anos de idade, e o professor que 

tiver 55 anos de idade já cumpriram o requisito da idade mínima. Em relação ao tempo de 

contribuição, considerando a redução legal em 5 anos, a professora necessitará de 25 anos de 

contribuição; já o professor, 30 anos de contribuição. Essa regra dispõe ainda sobre o 

                                                           
36 § 2º Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na 

educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e 

II do caput deste art. serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1º de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis) 

meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 

60 (sessenta) anos, se homem. 
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cumprimento do pedágio de 100% do tempo que, na data de entrada em vigor da EC 103/2019, 

faltaria para alcançar o tempo mínimo de contribuição.  

Tomando como exemplo a seguinte situação: uma professora que, em 2019, tenha 20 

anos de contribuição. Nesse caso, faltam 5 anos para completar os 25 anos de contribuição 

exigidos pelo art. 20, II da EC 103/19. Em relação ao pedágio, será de 100% do período faltante, 

ou seja, no caso em análise, será de 5 anos. Basicamente, 100% de 5, são 5. Logo, essa 

professora precisará de mais 10 anos de contribuição, referentes aos 5 anos que já faltavam para 

alcançar o tempo de contribuição mínima de 25 anos, somados com os 5 anos referentes ao 

pedágio que deverá cumprir. Destarte, essa professora poderá se aposentar através desta regra 

de transição com 30 anos de contribuição, se igualmente, cumprir o requisito do da idade 

mínima de 52 anos. Este cenário pode ser analisado na tabela a seguir. 

 

Quadro 4. Pedágio. 

 Idade 

Mínima 

Tempo de contribuição 

na data da entrada em 

vigor da EC 103/2019 

Tempo de 

contribuição 

exigido 

Pedágio de 100% de tempo de 

magistério faltante 

Professor 55 anos 25 anos 30 anos Ex. 25 anos de TC + 5 anos (faltantes) 

+ 5 anos (pedágio) = Tempo total de 

contribuição: 35 anos. 

Professora 52 anos 20 anos 25 anos Ex. 20 anos de TC + 5 anos (faltantes) 

+ 5 anos (pedágio) = Tempo total de 

contribuição: 30 anos. 

Fonte: elaboração pelo autor. 

 

Outrossim, de acordo com o art. 19, §1º, II da EC 103/2019, a carência para a 

aposentadoria por idade ao professor que comprove 25 anos de contribuição exclusivamente 

em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e 

médio será de 62 anos de idade se homens e 57 anos de idade se mulher.  

A forma de cálculo para a aposentadoria dos professores seguia o modelo do regime 

anterior, conforme já explanado, o salário de benefício era calculado com base na média dos 

80% maiores salários de contribuição a partir de julho de 1994. Ou seja, havia o descarte dos 

20% menores salários de contribuição. Com a EC 103/2019, o cálculo para a aposentadoria dos 

professores será o mesmo para a aposentadoria por idade, ou seja, a apuração do salário de 

benefício consistirá em 100% do período contributivo desde a competência de julho de 1994. 
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Após a apuração da média do salário de contribuição, haverá a multiplicação pela alíquota de 

60% com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo mínimo de 20 

anos de contribuição, para os homens, e de 15 anos de contribuição para a mulher.37 Ressalta-

se que a média a que se refere será limitada a um teto que é o valor máximo do salário de 

contribuição do Regime Geral de Previdência Social.  A Portaria SEPRT/MEN. 477, de 12 de 

janeiro de 2021 dispõe que o salário de benefício não pode ultrapassar o valor de R$ 6.433,057 

(seis mil quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos). 

 

Aposentadoria especial  

 

A aposentadoria especial está amparada pelo art. 201, §1º, da CRFB/8838. Visa atender 

o segurado cuja atividade laborativa o sujeite à exposição permanente, não intermitente e nem 

ocasional a agentes nocivos ou agressivos à saúde durante 15, 20 ou 25 anos de contribuição. 

Para a legislação previdenciária, os agentes nocivos são classificados em: físicos, químicos ou 

biológicos, sendo vedado o enquadramento por categoria profissional ou trabalho.39 

No regime anterior, o salário de benefício era calculado com base na média aritmética 

simples dos 80% maiores salários de contribuição e sobre este aplicava-se coeficiente de 100% 

da média para, assim, chegar ao valor da renda mensal inicial. 

A reforma previdenciária trouxe significativas mudanças no benefício em voga, e, 

principalmente, consequências maléficas à saúde do trabalhador que advirão do fato de mantê-

lo por mais tempo exposto a agentes nocivos, isto porque a EC 103/2019 prevê exigência 

mínima de idade para aposentadoria especial, quais sejam: 55 anos de idade, quando se tratar 

de atividade especial, 15 de anos de contribuição; 58 anos de idade, quando se tratar de atividade 

especial, 20 anos de contribuição; 60 anos de idade, quando se tratar de atividade especial, 25 

anos de contribuição. 

                                                           
37 Nota-se que o art. 26 da EC 103/2019 não limita a média de todos os salários de contribuição a 100%. Sendo 

assim, conclui-se que, se um segurado homem, por exemplo, tiver 45 anos de tempo de contribuição, irá se 

aposentar com coeficiente de 110% da média dos salários de contribuição. Desta feita, na nova aposentadoria 

voluntária o coeficiente mínimo será de 60% e o máximo não está limitado pela legislação constitucional 

transitória. 
38 A aposentadoria especial está amparada pela Lei infraconstitucional 8.213/1991, 64 a 70 do Decreto 3.048/1999 

e Instrução Normativa INSS/ Pres 77/ 2015, em seus arts. 246 a 299. 
39 Uma vez cumprida a carência exigida, será devida ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte 

individual, que tenha trabalhado durante 15, 20 ou 25 anos, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde 

ou a integridade física. 
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Dessa forma, nota-se que os requisitos são cumulativos, ou seja, deve-se ter o tempo de 

15, 20 ou 25 anos efetivamente expostos aos agentes nocivos e ainda a idade mínima de 55, 58 

ou 60 anos, respectivamente, para poder gozar do benefício. 

A forma de cálculo do benefício também sofreu mudanças que causarão seu 

aviltamento, visto que, assim como nas aposentadorias voluntárias, a especial será calculada 

levando em conta todos os salários de contribuição desde julho de 1994, incidindo sobre o 

salário de benefício encontrado 60% da referida média, com acréscimo de 2% para cada ano 

que exceder 15 anos de contribuição, tanto para mulheres quanto para homens que tenham 

direito à especial, com 15 anos de exposição, e 2% para cada ano que exceder 20 anos de 

contribuição para homens que se aposentarem pela especial de 20 ou 25 anos. 

A EC 103/2019 não obteve êxito em vedar expressamente a concessão da aposentadoria 

especial nos casos de enquadramento por periculosidade, mas trouxe no bojo do art. 201, I da 

CF, a exigência de efetiva exposição ao agente nocivo, e tal exigência mostra-se incompatível 

com a periculosidade visto que esta decorre de um risco em potencial, ao contrário do que 

ocorre com a insalubridade em que existe uma deterioração contínua da saúde do trabalhador.  

Para elucidar o entendimento, toma-se como exemplo um trabalhador segurado que 

inicie sua atividade profissional aos 18 anos de idade, cuja atividade desenvolvida esteja diante 

de agentes nocivos que, na legislação derrogada, a concessão da aposentadoria especial requer 

25 anos de contribuição. Para esse caso, pode-se imaginar que o trabalho deste jovem o exponha 

ao agente ruído, cumprindo seu objetivo de prevenção e proteção; a aposentadoria especial nos 

moldes anteriores o retiraria desta exposição aos 43 anos de idade, pelo limite de contribuição 

da previdência por período de 25 anos.  

O texto trazido pela EC 103/2019 obriga este mesmo jovem à exposição deste agente 

nocivo por mais 15 anos, totalizando 42 anos de contribuição e 42 anos de exposição ao agente 

nocivo, até o cumprimento do novo critério etário de, no mínimo, 60 anos de idade.  

Assim, a nova aposentadoria especial, força a exposição do segurado ao agente nocivo 

por mais 17 anos. Certamente este jovem irá se aposentar antes disso, porém será por 

incapacidade laborativa decorrente de surdez, ou por outro mal decorrente da longa exposição 

(42 anos) ao agente nocivo. Para enfatizar a reflexão, se esse jovem citado estiver exposto a 

uma mina de carvão, pela legislação derrogada, determinaria sua aposentadoria com 15 anos de 

contribuição e respectiva idade de 33 anos. Pelo novo texto, será condicionado a trabalhar até 

seus 55 anos de idade, ou seja, precisará laborar por mais 22 anos além do período que era 

necessário. Como já dito, certamente esse trabalhador terá que se socorrer a algum benefício 
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por incapacidade ou mesmo morrerá de doença ocupacional, muito antes de cumprir o requisito 

etário.  

Seguindo com a análise, tem-se, em tela, a regra de transição aplicável ao segurado que 

tenha se filiado ao RGPS até a data da entrada em vigor da EC 103/2019, segue o ditame do 

art. 21 da mesma, que dispõe que o segurado que faça jus à aposentadoria especial poderá 

aposentar-se quando o total da soma resultante de sua idade e do tempo de contribuição e o 

tempo de efetiva exposição forem, respectivamente, de: 

 

I – 66 pontos e 15 anos de efetiva exposição; 

II – 76 pontos e 20 anos de efetiva exposição; 

III – 86 pontos e 25 anos de efetiva exposição; 

 

O parágrafo primeiro do art. 21 dispõe que, a partir de 01 de janeiro de 2020, as 

pontuações serão acrescidas de um ponto a cada ano para o homem e mulher, até atingir, 

respectivamente, 81, 91 e 96 pontos, para ambos os sexos. 

Cabe destacar que a aposentadoria especial já tem, em sua denominação, uma 

nomenclatura diferente, especial, justamente para se diferenciar das demais aposentadorias, 

cujas naturezas jurídicas são baseadas na proteção do segurado ao acontecimento de 

determinado evento, idade avançada, ou mesmo, tempo de contribuição, este último excluído 

pela EC 103/2019. A aposentadoria especial determina uma prevenção à saúde e à integridade 

física e psíquicas do segurado, quando laborar em atividades que o exponham aos agentes 

nocivos.  

Sua natureza também determina o efeito compensatório ou indenizatório ao segurado a 

fim de compensar, de certa forma, o exercício de atividades atípicas, porém imprescindíveis, 

com sua exposição permanente ao risco, diferenciando-as das demais atividades ordinárias por 

traduzirem perigo de dano iminente à sua saúde e à integridade física e psíquica.  

Entretanto tudo isso foi ignorado pela EC 103/2019, uma vez que, de acordo com a EC 

103/2019, a concessão da aposentadoria especial somente se dará ao segurado que, mesmo 

exposto aos agentes nocivos, independentemente do tempo desta exposição, atingirem a idade 

mínima determinada pela lei.  

Estes novos requisitos objetivos são, justamente, os critérios questionados e que 

determinam a descaracterização da aposentadoria especial com viés de prevenção da saúde e 

integridade física e psíquica do segurado. A complexidade dos agentes nocivos constantes na 

aposentadoria especial não pode ser tratada de forma objetiva de idade mínima para a concessão 
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da aposentadoria, pois o discurso para tanto não se sustenta diante de inúmeros estudos 

realizados por entidades e profissionais especializados que reiteram a necessidade de precaução 

e consequente retirada do trabalhador da exposição ao agente nocivo como única forma de se 

evitar a consolidação dos danos à sua saúde e à sua integridade física.  

Mais uma vez, o discurso pautado no déficit da previdência não se sustenta quando 

confrontado com a obediência da regra da contrapartida e ao comando constitucional que 

determina respetiva fonte de custeio para cada benefício concedido pela Previdência Social. A 

aposentadoria especial possui fonte de custeio própria, determinada por lei e não pode se 

submeter à adição de mais requisitos objetivos que retirem sua natureza protetiva, natureza esta 

que, justamente a torna especial, ou seja, que lhe atribui caráter excepcional.  

Diante do exposto, comprova-se não haver nenhuma compatibilidade a adoção de 

critérios baseados na idade mínima. Com essa mudança, reflete-se quanto ao questionamento 

do retrocesso social visto que contraria a finalidade do benefício que é permitir ao segurado 

aposentar-se antecipadamente em razão da sua sujeição a agentes nocivos por certo período de 

tempo, visando preservar sua saúde, evitando o padecimento do trabalhador pelo acometimento 

de doenças profissionais ou do trabalho. 

 

Pensão por morte 

 

 A pensão por morte está amparada pelo art. 201, inciso V, da CRFB/88.40 É um 

benefício que substitui a renda do segurado ao dependente, que visa à manutenção do 

rendimento familiar.  

  Antes da reforma, o valor mensal da pensão por morte era de 100% do valor da 

aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por 

invalidez na data de seu falecimento, não podendo ser inferior a um salário mínimo, conforme 

prevê o art. 75 da Lei 8.213/1991. 

 Com a EC 103/2019, o critério quantitativo mudou. Com a Reforma da Previdência, a 

família passa a ter direito a 50% da aposentadoria do segurado falecido ou daquela a que teria 

direito se fosse aposentado por incapacidade permanente, com acréscimo de 10% por 

dependente, até o limite de 100%. Nesse caso, tendo um único dependente, o valor da pensão 

                                                           
40 Na norma infraconstitucional, a pensão por morte está amparada pelos arts. 74 a 79 da Lei 8.213/1991, arts. 

105 a 115 do Decreto 3.048/1999 e a Instrução Normativa 77/2015, e, seis arts; 121 a 135, que normatiza os 

dependentes, e os arts. 364 a 380, que são específicos sobre o tema.  
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será de 60% da aposentadoria do segurado falecido ou daquela a que teria direito se fosse 

aposentado por incapacidade permanente, aumentando 10% caso tenha mais dependentes.  

 Com a EC 103/2019 ocorre que, se na data do óbito o segurado não estiver aposentado, 

o pensionista terá uma perda enorme, pois, com a mudança, a Aposentadoria por Incapacidade 

Permanente é o resultado de 60% do salário de benefício somado a 2% após 20 anos de 

contribuição (regra geral), exceto no caso de acidente do trabalho (antes era sempre 100% do 

salário de benefício).  

 Para melhor percepção do prejuízo trazido ao trabalhador segurado, pode-se apontar o 

seguinte exemplo: um segurado, na data do óbito, tinha 48 anos de idade e 20 anos de 

contribuição. Seu salário de benefício é de R$5.000,00. Sua esposa receberia, antes da EC 

103/2019, o valor de R$ 5.000,00. Após a EC 103/2019, a Aposentadoria por Incapacidade 

Permanente será de 60% (50% + 10%) x 5.000,00 = 3.000.41 

 Na pensão por morte, a reforma alterou, significativamente, a base de cálculo para a 

definição do benefício de aposentadoria por invalidez, que agora utilizará a média de 100% das 

contribuições, que será a base para o cálculo do benefício. Após chegar-se à base, tomar-se-á 

60% do valor e acrescentar-se-á 2% para cada ano acima de 20 anos de contribuição. Por isso 

só já representa uma redução drástica no valor da pensão. Mas não para por aí; foi incluso no 

pacote a cota familiar e a cota dependente. Pela nova regra, após o cálculo da aposentadoria por 

invalidez, no caso de ativo, há de se considerar 50% desse valor como cota familiar e acrescer 

a esse valor 10% para cada dependente.42 Ilustração na tabela a seguir.  

  

Quadro 5. Base de cálculo pensionista. 

SIMULAÇÃO DE PERCENTUAL, DEPENDENDO DO NÚMERO DE DEPENDENTES 

Dependentes % 

Um dependente 60 

Dois dependentes 70 

Três dependentes 80 

Quatro dependentes 90 

Cinco dependentes 100 

Acima de cinco dependentes 100 

Tabela elaborada pelo autor. 

                                                           
41 As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes. 
42 Atualmente, é possível acumular duas pensões deixadas por segurados de classes distintas. O art. 24 da EC 

103/2019 reza, porém, que é vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou 

companheiro, no âmbito do mesmo regime de Previdência Social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor 

decorrentes do exercício de cargos acumuláveis, na forma do art. 37 da Constituição Federal. O texto da Emenda 

admite a cumulação à luz do seu § 2º do art. 24. 
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Auxílio-reclusão  

  

 O auxílio-reclusão está amparado no art. 201, inciso I, da CRFB/88.43 Esse é devido aos 

dependentes do segurado recolhido à prisão em regime fechado, desde que tenha baixa renda e 

que não receba remuneração da empresa.  

 O valor do auxílio-reclusão antes da reforma era 100% do valor da aposentadoria que o 

segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de 

seu falecimento. Com a EC 103/2019, este benefício será concedido apenas àqueles que tenham 

renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 1.364,43. Aduz, também, que o cálculo será realizado 

na forma daquele aplicável à pensão por morte.  

Atualmente, dependentes do segurado preso recebem o valor integral do benefício, 

porém houve alteração pelo art. 23 da EC 103/2019. Desta forma, o critério quantitativo mudou. 

Com a Reforma da Previdência, a família passa a ter direito a 50% da aposentadoria do segurado 

preso ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente, com 

acréscimo de 10% por dependente, até o limite de 100%. Nesse caso, tendo um único 

dependente, o valor do benefício será de 50% da aposentadoria do segurado preso ou daquela 

a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente, aumentando 10% caso 

tenha mais dependentes. 

 Com a EC 103/2019 ocorre que, se na data da prisão, o segurado não estiver aposentado, 

o dependente, terá, também, assim como na pensão por morte, uma perda enorme, pois com a 

mudança, a Aposentadoria por Incapacidade Permanente é o resultado de 60% do salário de 

benefício somado a 2% após 20 anos de contribuição (regra geral), exceto no caso de acidente 

do trabalho (antes era sempre 100% do salário de benefício). Do resultado desse cálculo, aplica-

se 50% mais 10% por cada dependente, ou seja, um decréscimo drático no valor concedido.  

 

3.4.2 Reflexões sobre os impactos da Emenda Constitucional 103/2019 no sistema 

previdenciário brasileiro 

 

O segurado, ao filiar-se ao sistema, aspira a um dia alcançar sua aposentadoria, a qual, 

devido às mudanças, mostram-se como um “sonho distante”, em razão das rígidas regras 

advindas da EC 103/2019, que aumentaram tanto a faixa etária quanto a carência do benefício 

em alguns casos. Mesmo considerando o aumento da longevidade da população, tais requisitos 

                                                           
43 No plano infraconstitucional, o auxílio-reclusão está fundamentado na Lei 8.213/1991, art. 80, e disciplinado 

no Decreto 3.048/1999, arts. 116 a 119. E na Instrução Normativa INSS/Pres 77/2015, em seus arts. 381 a 395. 
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violam o princípio da razoabilidade e proporcionalidade de tal forma que pode inviabilizar o 

acesso à aposentadoria e, quando o tiverem, o benefício terá um valor aviltante. 

Colocando o limite de idade, a reforma retira de cena a aposentadoria por tempo de 

contribuição e causa drásticas mudanças na aposentadoria especial. Além dessas, as alterações 

trazidas para a base de cálculo para se encontrar o salário de benefício e o cálculo para se chegar 

à aposentadoria causou mudanças em praticamente todos os tipos de aposentadorias, ficando 

de fora somente a aposentadoria do trabalhador rural e do deficiente.  

A EC 103/2019 também modifica a base de cálculo da aposentadoria por invalidez, 

causando diferenças no cálculo quando a inaptidão para o trabalho provir de doença não 

profissional e não causada por acidente; traz requisitos que diminuem, em muito, a pensão por 

morte e o auxílio reclusão.  

E, por fim, como demonstrado, foram impostos requisitos de idade à aposentadoria 

especial, descaracterizando sua razão de ser, qual seja: a prevenção da saúde e integridade física 

e psíquicas do segurado quando laborar em atividades que o exponham a agentes nocivos. Sua 

natureza também determina o efeito compensatório ou indenizatório ao segurado a fim de 

compensar, de certa forma, o exercício de atividades atípicas, porém imprescindíveis, com sua 

exposição permanente ao risco, diferenciando-as das demais atividades ordinárias por 

traduzirem perigo de dano iminente à sua saúde e à sua integridade física e psíquica. Entretanto 

tudo isso foi ignorado pela EC 103/2019, uma vez que, de acordo com a Emenda, a concessão 

da aposentadoria especial somente se dará ao segurado que, mesmo exposto aos agentes 

nocivos, independentemente do tempo desta exposição, atingirem a idade mínima determinada 

pela lei.  

Todas essas modificações tiveram por discurso o equilíbrio das contas da previdência. 

O governo federal apresentou como justificativa para a reforma previdenciária o chamado 

“déficit previdenciário”, onde a despesa com os benefícios pagos é maior que a receita advinda 

das contribuições dos segurados e empresas, visto que nosso sistema é regido pelo princípio da 

solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial. Cabe ressaltar que Regime Geral de 

Previdência Social está inserido dentro do Sistema de Seguridade Social do Brasil. De acordo 

com a CRFB/88, a seguridade social deve assegurar direitos relativos a três áreas: saúde, 

previdência e assistência social. O financiamento para tanto está discriminado no art. 195 da 

CRFB/88.  

 De forma corriqueira, o que se vê inserido no debate, do governo Collor a EC 103/2019, 

é tão somente o desiderato econômico, financeiro e atuarial, como se fossem as únicas e 

principais premissas de vida e manutenção do sistema, deixando para segundo plano a essência 



96 
 

da proteção do trabalhador. Constatando, assim, o que o capitalismo faz: desloca o mercado 

para o centro de todas as decisões e coloca o trabalhador em situação de adaptação ao que for 

ditado por esse mercado.  

De há muito se fala na existência de um déficit financeiro e atuarial dos regimes de 

previdência nacionais. De um lado, o Governo Federal apresenta números alarmantes sobre a 

situação das contas da Previdência e da saúde fiscal do país. De outro lado, as entidades de 

classe, sindicatos e associações questionam a existência do déficit dos Regimes, apresentam 

relatórios para se posicionarem contrariamente às propostas encaminhadas pelo governo e 

analisadas pelo Congresso Nacional.  

 O que se teve de fato foi um debate rápido, gerido em torno da proposta de aprovação 

da EC 103/2019, não coletivo, tampouco transparente e democrático. Esse debate utilizou-se 

de uma linguagem técnica, complexa, que o governo não se preocupou em explicar. Mesmo a 

perspectiva econômica, dada por fundamental para alguns, é incontroversa. Como exemplo, a 

Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP) 

habitualmente demonstra que existe um superávit previdenciário ao contrário de outras vozes, 

comprovando que a reforma por este argumento não se justifica.  

 A ANFIP questiona que, historicamente, o orçamento da Seguridade Social sempre foi 

superavitário. Como amostra entre 2005 e 2016, o superávit médio anual foi de R$ 50,1 bilhões. 

Neste mesmo período, entre 2005 e 2016, o valor médio de recursos desviados pela 

Desvinculação de Receitas da União (DRU)44 da Seguridade Social foi de R$ 52,4 bilhões, ou 

seja, da mesma ordem de grandeza da média dos superávit da Seguridade no mesmo período. 

Esse superávit poderia ter sido utilizado para constituir uma grande reserva com o objetivo de 

dar solidez à Seguridade Social, participando do financiamento em momentos de crise e de 

diminuição da arrecadação. Esse desvio impede essa reserva e ainda contribui para o discurso 

do déficit da seguridade social (ANFIP, 2017). 

 Na contramão do discurso do déficit, os auditores da ANFIP apregoam que o sistema é 

sustentável, que há receitas suficientes e que suas oscilações econômicas são por outros 

motivos, desvio de recursos, premissas essas distantes do trato popular e do conhecimento da 

grande maioria da população. Nesse impasse, o que se tem é um discurso governamental que 

                                                           
44 A Desvinculação de Receitas da União (DRU) é um mecanismo que permite ao governo federal usar 

livremente 20% de todos os tributos federais vinculados por lei a fundos ou despesas. A principal fonte 

de recursos da DRU são as contribuições sociais, que respondem a cerca de 90% do montante 

desvinculado. 
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não mostra dados, mas atribui a eles o motivo; de outro, dados apresentados mostrando que o 

sistema não está em déficit. O que faz refletir que os verdadeiros objetivos dessa reforma não 

são resolver um sistema falido, mas atender os interesses do capital. Para melhor elucidar, pode-

se dizer que um desses interesses é reduzir direitos sociais, sucatear a previdência e levar os 

trabalhadores a buscarem proteção social no mercado. A típica cartilha neoliberal sendo seguida 

pelo Brasil.  

 Nesse interim, os interesses dos trabalhadores estão bem distantes da legitimidade de 

proposição e de finalidade deste intento reformador, cujo acesso a prestações básicas e mínimas 

será visivelmente dificultado, neutralizando o intento maior protetivo que retrate a inclusão e a 

integração ao sistema previdenciário. Os gestores do Estado têm de se conscientizar que os 

recursos da seguridade social pertencem aos trabalhadores contribuintes e não ao Estado, que é 

um mero gestor desses recursos. Portanto, não pode ser desviado ainda que para nobres 

alocações.  

Diante disso, percebe-se que faz, no mínimo, vinte anos que os apoiadores das reformas 

utilizam o mesmo discurso para embasar as reformas ocorridas desde então. A tão propalada 

crise de financiamento da previdência social, que até o momento não chegou a se constituir 

plenamente segundo os auditores da ANFIP, poderia ter sido muito atenuada, ao contrário do 

que afirma o governo federal, se a alocação dos recursos vinculados às suas principais políticas 

de previdência e assistência, tivesse respeitado sua destinação constitucional.  

Todavia fato é que com o discurso de minimizar tal déficit, foram criados requisitos 

mais rígidos para concessão das aposentadorias, alterando e/ou fixando o critério da idade, bem 

como formas de cálculo que reduzem o valor do benefício, conforme visto alhures.  

Por estar estruturado enquanto sistema de repartição, o equilíbrio orçamentário da 

previdência social realiza-se por períodos, ou seja, o total de benefícios pagos em um período 

determinado provém do total de contribuições realizadas neste mesmo período.  Funcionando, 

desse modo, o sistema supõe um pacto de solidariedade intergeracional implícito, no qual as 

gerações presentes ativas sustentarão as gerações passadas, hoje inativas, e/ou os doentes e 

inválidos de hoje, na certeza de que a provisão para seus benefícios futuros será garantida pelos 

trabalhadores de amanhã. Desse modo, as condições de equilíbrio econômico-financeiro a cada 

período ficam condicionadas, basicamente, à dinâmica de variáveis demográficas, econômicas 

e institucionais que atuarão sobre a razão de dependência demográfica, bem como sobre a razão 

beneficiários/contribuintes.  

Considerando os resultados apresentados pela ANFIP, sob a perspectiva 

constitucionalista, não há déficit na Previdência e um dos mecanismos para que se mantenha o 
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equilíbrio financeiro desse sistema protetivo é reivindicar que as receitas citadas nos arts. 194 

e 195 da CRFB/88 sejam aplicadas na Seguridade Social, ou seja, os recursos oriundos da 

arrecadação devem ter a correta destinação, respeitando o princípio da diversidade da base de 

financiamento. 

O direito à previdência social constitui mecanismo de garantia de uma existência digna 

a fim de garantir o mínimo existencial após o segurado se ver acometido por um dos riscos 

sociais que esta protege. Ele se apresenta como um conjunto de prestações materiais que 

assegurem ao indivíduo uma vida digna, exercida com padrões qualitativos mínimos de 

qualidade que garantam o mínimo existencial. Para tanto, o indivíduo segurado contribui por 

anos, almejando a segurança futura. A gestão está nas mãos do Estado, mas quem alimenta os 

cofres da previdência é o trabalhador. Lembrando que essa contribuição é obrigatória, ou seja, 

ele não tem a opção de dizer não. Então, sendo obrigado a contribuir, o mínimo que se pode 

esperar é essa garantia futura. Todavia o que está acontecendo não reflete essa segurança e, sim, 

uma insegurança, visto que a cada reforma direitos são drasticamente reduzidos quando não 

eliminados.  

É evidente que as alterações oriundas da EC 103/2019 traduzem uma proteção 

ineficiente, visto que a própria sobrevivência do segurado aposentado encontra-se em risco 

diante da desvalorização de seus rendimentos, o que faz com que seja um desafio garantir um 

substrato mínimo para uma vida digna. 

A ideia central da vedação ao retrocesso social é fazer com que o Estado aja, objetivando 

melhorar o bem-estar social e combater qualquer medida que busque suprimir ou extinguir 

direitos que foram historicamente conquistados.  

Todavia quando se observa as mudanças trazidas pela EC 103/2019, o que se tem é uma 

série de direitos sendo extintos. Isso mostra que a luta pela conquista de direitos sociais é tão 

importante quanto a luta pela permanência dos mesmos. 

Não bastasse o grande retrocesso social trazido pela reforma, esta também fere o 

princípio à proteção à confiança e segurança jurídica, principalmente no que tange à fórmula 

de cálculo dos benefícios.  Na prática, esse cálculo reduz o valor do benefício do segurado que 

verteu contribuições ao sistema planejando se aposentar, que organizou sua vida de acordo com 

o ordenamento vigente, e, de repente, vê-se em um cenário em que seu benefício será reduzido 

abruptamente. Essa está sendo a realidade dos trabalhadores brasileiros.  

Na legislação que vigorava anteriormente à EC 103/2019, o cálculo do valor do 

benefício era apurado levando-se em conta os 80% maiores salários de contribuição desde julho 

de 1994, descartando os 20% menores. Na legislação pós-reforma, o cálculo é feito com base 
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na média dos 100% salários de contribuição, não mais sendo permitido o descarte dos 20% 

menores. Tal descarte favorecia a aposentadoria, pois haveria elevação da média salarial.  

Esse ponto é uma grande perversidade justamente com os trabalhadores que se 

qualificaram e melhoraram seus salários. Se o trabalhador passou um tempo considerável com 

baixos salários, o que é o padrão no Brasil, e, durante esse período, fez sacrifícios, qualificando-

se em busca de ascensão, quando a conquista chega, essa não vai refletir totalmente em sua 

segurança futura, visto que o tempo que trabalhou com baixos salários vai, também, fazer parte 

da média do salário de contribuição, puxando o resultado do cálculo para baixo.  E como na sua 

grande maioria, na realidade brasileira, os salários baixos ocupam a maior parte da trajetória 

profissional dos trabalhadores, esses, por sua vez, terão a média de seus salários de benefício 

reduzida.  

As novas regras mudaram também as expectativas do trabalhador que estava próximo a 

se aposentar, a legislação criou regra de transição no que tange aos requisitos conforme já 

estudado, todavia, nada dispôs sobre os cálculos dos segurados que se encontravam à beira da 

aposentadoria, incidindo sobre estes a nova regra. A perda salarial, obviamente, não será 

irrisória. Tal situação fática demonstra a grande afronta ao princípio da proteção à confiança 

que deve reger as relações, sejam estas quais forem. 

A EC 103/2019 não trouxe regra de transição para o cálculo do valor do benefício, 

limitando-se a aduzir que seja aplicada aos novos benefícios a forma de cálculo prevista na 

regra transitória no art. 26 da referida Emenda.  Pecou neste aspecto, assim como em tantos 

outros, onde deveria, no mínimo, apresentar opções ao segurado que estivesse próximo a se 

aposentar, como: escolher a aplicação da regra transitória ou a forma de cálculo prevista na 

legislação anterior à reforma, pois, assim, haveria respeito à confiança que o indivíduo deposita 

no Estado. 

Do ponto de vista demográfico, também pode-se combinar o fenômeno do 

envelhecimento da população com todas as suas implicações para a Seguridade Social. Um 

“estoque” de jovens, como fala Soares (2002), que pressiona por mercado de trabalho; outro 

“estoque” de idosos aposentados ou não que querem e precisam continuar no mercado de 

trabalho. Quanto mais tempo se mantém uma pessoa trabalhando, menos postos de trabalho 

serão abertos para os mais jovens. Seriam todas essas características naturais a um suposto 

processo evolutivo? Seriam as dores do crescimento? Crescimento ou desenvolvimento como 

ideologia importada e imposta pelo ajuste neoliberal aos países latino-americanos que passaram 

a ser vistos pelos países centrais do capitalismo, como coloca Soares (2002), como seu mercado 

consumidor. Essa discussão será foco do próximo item.  
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3.4.3 Emenda 103/2019 e o ideário neoliberal 

 

 O quadro social resultante do ajuste, descrito no capítulo anterior, desencadeia efeitos 

na previdência social. Nesse quadro, a proposta neoliberal é a de cortar ainda mais os gastos 

públicos, agravando ainda mais a situação de alocação de recurso para as políticas sociais. O 

ajuste neoliberal recebe a nomenclatura de “reformas” para minimizar o retrocesso que implanta 

e causa desmonte dos incipientes aparatos públicos de proteção social.  

O ajuste neoliberal reformador trouxe mudanças para o sistema previdenciário de 

Seguridade Social na América Latina, fundado na privatização, sobretudo, com a redução das 

suas coberturas e exclusão crescente daqueles que não podem pagar diretamente por seus 

serviços e benefícios. Um exemplo dessa fala é o Chile que, em 1981, debaixo da ditadura de 

Augusto Pinochet e segundo o Plano José Piñera, privatizou sua previdência social, quando o 

país crescia em média 10% ao ano. Em 1981, o ditador Pinochet, no bojo de reformas 

econômicas e sociais, adotou um novo regime de previdência social, derivado da capitalização 

individual (OLIVEIRA; MACHADO; HEIN, 2019). Nesse regime, o filiado era responsável 

pelo financiamento da sua pensão por meio de cotizações individuais obrigatórias e voluntárias 

direcionadas para um fundo gerido pelas Administradoras de Fundos de Pensões (AFP – 

Administradoras de Fundos de Pensiones). 

Na América Latina, o Chile foi o primeiro na implantação de reformas estruturais de 

caráter neoliberal, tendo por consequência a retração da indústria, fragilização da organização 

sindical e dos direitos sociais dos trabalhadores. Os sistemas de previdência social e de saúde 

sofreram reformas privatizantes radicais. 

No Brasil, pelo contrário, na redemocratização, adotou na CRFB/88 uma concepção 

abrangente de Seguridade Social, que abarca as políticas de Saúde, Previdência e Assistência 

Social. O modelo brasileiro de previdência enfatiza os direitos sociais garantidos por um 

sistema público universal por intermédio de benefícios sociais contributivos e não 

contributivos, como já explicitado anteriormente. Além disso, baseia-se no regime de 

repartição, em que trabalhadores ativos contribuem para um fundo que paga os benefícios dos 

inativos em cada período, configurando um pacto entre gerações. Mantendo, assim, o caráter 

público e solidário da Previdência diante de propostas de reformas nas décadas seguintes. 

No contexto atual, o regime chileno, alicerçado na capitalização individual, tem 

inspirado o Brasil com a proposta de reforma da previdência do governo Bolsonaro, defendida 

pelo Ministro da Economia Paulo Guedes e apresentada ao Congresso Nacional em fevereiro 

de 2019. A proposta apresentada pelo governo não foi aprovada. Nesse sentido, cabe explorar 
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a experiência da reforma chilena, visando extrair lições e refletir sobre os eventuais 

desdobramentos da adoção de um modelo similar no Brasil. 

Hoje, a experiência no Chile parece ter sido um fracasso; as Administradoras de Fundos 

de Pensões (AFP) de lá cobrem apenas 50% da clientela protegida, o governo pensa em rever 

essa extraordinária experiência privada que parece não ter qualquer futuro em termos de 

cobertura da população chilena (DE LIRA, 2010). A situação enfrentada pelo Chile tem trazido 

graves consequências para aquelas populações, causando, segundo Soares (2002), o Estado de 

“Mal-Estar” mediante à desintegração das características do incipiente Estado de Bem-Estar 

existente na região.  

As consequências sociais negativas da reforma chilena retratam-se no aumento do 

número de aposentados ou pensionistas que passaram a trabalhar, após a reforma de 2008, cerca 

de 8,5% em 2009 para 14% em 2017. Os problemas de saúde mental da população idosa 

também afloraram no Chile, apresentando altas taxas de suicídio entre idosos. Em 2016, a taxa 

de mortalidade por suicídio para a população chilena foi de 10,2 por 100 mil habitantes; na 

faixa etária de 60 a 64 anos, a taxa foi de 12,0, e na de 80 anos ou mais, de 16,2 (OLIVEIRA; 

MACHADO; HEIN, 2019). As contradições geradas pelo sistema de proteção social ou 

desproteção social chilena dos idosos está demandando a intervenção estatal na proteção dos 

pobres. Isso requer repensar as bases de um sistema que repassa ao trabalhador os riscos sociais, 

em cenários marcados pelo crescimento do desemprego estrutural. 

 Nesse contexto neoliberal de “Mal-Estar” social, as desigualdades são naturalizadas, o 

conflito é transferido para a sociedade onde os atores individualizam-se, desfazendo os sujeitos 

coletivos que perdem sua força reivindicatória. Transforma a sociedade em um mero agregado 

de indivíduos que realizam seus interesses individuais e as ações que interfiram nesses 

interesses não podem ser legitimadas. 

Pode-se apontar que, nesse contexto, tem-se um ciclo perverso e negativo para os 

trabalhadores, pois o ideário neoliberal exige diminuir a legislação que garante direitos aos 

trabalhadores, aumentando a precariedade nas relações de trabalho e o alargamento do número 

de desempregados. Isso significa menos pessoas contribuindo e, consequentemente, sem acesso 

à uma aposentadoria. Para o estado neoliberal, os direitos sociais como saúde, educação e o 

nosso objeto de estudo, a previdência, passam a ser mercadorias e são comercializadas 

unicamente pelo mercado. O não acesso a eles pelos excluídos deixa de ser um problema do 

Estado, tornando-se um problema a ser resolvido no âmbito privado.  

Como contrapartida de um mercado “livre”, o ideário neoliberal, conforme coloca 

Soares (2002), inclui uma política assistencialista para os marginalizados. Assim, sob a capa de 
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um discurso social, a cartilha neoliberal é impressa na legislação; ganha formalidade para 

atingir seus objetivos. Essa reflexão pode ser visualizada na EC 103/2019, a qual criou 

mecanismos para adiar a aposentadoria do trabalhador, dificultando seu acesso aos benefícios. 

Dessa forma, com uma visão de uma previdência sucateada e ineficiente, quem quiser um plano 

de aposentadoria mais “completo e seguro” tem que recorrer aos planos privados, onerosos para 

a grande maioria dos trabalhadores. E aqueles que não tem acesso à previdência social e não 

podem pagar a previdência privada ficam à mercê do assistencialismo estatal.  

Percebe-se que o Estado sai de cena, como afirma Boron (1999); deixa de ser o mediador 

da relação capital/trabalho, através de direitos sociais, e, entrega, ao mercado, o poder de criar 

condições de desenvolvimento e sobrevivência. Cabe a ele solucionar os problemas de 

desemprego, pobreza e marginalização. A resposta dada por esse mercado livre é a competição, 

a meritocracia, o individualismo, o “sobreviva quem for o melhor”.  

Retomando as palavras de Braga (2018): “Lobos e cordeiros em um mesmo espaço, sem um 

pastor para mediar essa relação”. Os marginalizados são os efeitos colaterais que devem ser 

jogados para o assistencialismo já mencionado, e/ou a uma rede comunitária de solidariedade 

sustentada pela sociedade.  

Essa rede comunitária de solidariedade passa a ter papel de destaque, o que causa um 

retrocesso histórico, qual seja o retorno à família e aos órgãos da sociedade civil sem fins 

lucrativos, como agentes do bem-estar social. O problema nessa transferência de 

responsabilidade, que deveria ser complementar e não substitutiva, está na universalização e 

democratização desses serviços, na sua fiscalização e controle, que passam a ser precários ou 

inexistentes.  

Tudo isso gera, conforme critica Antunes (2013), um estado de desesperança de uma 

contínua situação de retrocesso social, com rendas e empregos decrescentes e acesso restrito ao 

trabalho formal. Aumenta, então, o descrédito com relação aos serviços públicos, a essa altura 

já deteriorados e sobrecarregados.  

A EC 103/2019 inscreve-se em uma ordem de mudanças institucionais decisivas 

daquelas que passam a demarcar transformações mais profundas no conjunto das relações 

propriamente sociais. Vem legitimar a política neoliberal na medida em que ajusta o gasto 

social, reduzindo-o a um limite que deixa apenas sobreviver mecanismos compensatórios 

mínimos. Um exemplo é o que aconteceu com a aposentadoria especial discutida nesse capítulo. 

Porém, compreender, se estes mecanismos descritos como “compensatórios” serão realmente 

efetivos, é alvo de um novo estudo e de uma experimentação na prática com os trabalhadores 

pagando com o possível resultado positivo ou negativo.  
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 O atual texto constitucional, ao escrever que os direitos sociais são universais e dever 

do Estado, “direito de todos e dever do Estado”, expressa a intervenção do Estado, o Estado 

como guardião do cidadão. Todavia em sentido oposto, um esvaziamento dos sentidos 

constitucionais revela-se dentro da EC 103/2019. A razão da indagação que ora se apresenta 

sobre a real destinação do desejo reformador: se ao interesse econômico somente, ou, ao 

encontro dos anseios legítimos dos trabalhadores, destinatários de todo o poder estatal e da 

proteção previdenciária que os resguardam em situações de inatividade.  Nesse movimento, a 

literatura, estudada neste trabalho, é homogênea ao pontuar que a crise do Estado de Bem-Estar 

Social nos países periféricos é consequência das polícias neoliberais. Essas políticas propõem  

soluções que redundam em uma menor presença do Estado na área social, sendo substituído 

pela iniciativa privada e, portanto, pelo mercado. Isso com uma tendência a rotular os Estados 

latino-americanos como ineficientes, substituindo-os então pelo eficiente mercado. Como 

pontua Oliveira (1977): “O Estado de Mal Estar Social”. 

Diante dessa reflexão, fica a indagação da motivação política que se esconde atrás desse 

discurso. Seria essa motivação decorrente de fraqueza da soberania, em atenção às exigências 

do capital financeiro e das exigências do FMI e do Banco Mundial? 

O governo brasileiro vem seguindo o receituário do Fundo Monetário Internacional 

(FMI), introduzindo arrochos salariais, ajustes fiscais, redução do Estado, privatizações e 

desregulamentações das leis trabalhistas.  O Brasil comparece à pauta de reformas, agendadas 

à escala mundial a partir da década de 1980, as quais apontaram rumo à redefinição do papel 

do Estado e das políticas públicas. 

Isso pode ser observado na qualidade dos serviços prestados, atualmente, pela saúde 

pública brasileira, que leva milhões de brasileiros a pagarem planos de saúde particulares. A 

política habitacional está sob o controle do setor financeiro.  Na assistência social, a tendência 

é de serem implantados serviços focalizados nos mais pobres, em conjunto com organismos 

não-governamentais, com o objetivo de reduzir a intervenção do campo estatal de garantia 

universal da cidadania.  Programas semelhantes ao “Comunidade Solidária”45 vêm se 

efetivando de forma focalizada, o que não garante a universalização dos direitos e o acesso a 

eles. Na orientação dos teóricos neoliberais, cada indivíduo tem de se responsabilizar pelo seu 

bem-estar, ao invés de o Estado.  

                                                           
45 Comunidade Solidária é um programa do governo federal brasileiro criado em 1995 pelo presidente Fernando 

Henrique Cardoso, que assinou o Decreto n. 1.366, de 12 de janeiro de 1995. Foi encerrado em dezembro de 2002, 

sendo substituído pelo Programa Fome Zero. 
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Assim, o que se vê inserido no debate é tão somente o desiderato econômico, financeiro 

e atuarial, colocando no centro das discussões as premissas econômicas e tratando de forma 

secundária a essência da proteção a qual deveria ditar as regras. Vem ancorando um conjunto 

de medidas econômicas, fiscais e políticas, seja como mecanismo da pretendida contenção do 

déficit público, seja, também, como uma espécie de “moeda de barganha”, sem a qual se 

esgarçaria a confiança dos diversos organismos internacionais na efetividade do ajuste 

econômico posto em marcha.  

A cartilha neoliberal efetiva-se, também, através de ações ou exigências do FMI e do 

Banco Mundial. Estes, segundo Chossudovsky (1999), causam “a globalização da pobreza”. A 

crise econômica mundial é resultado da desordenada escalada mundial pela apropriação de 

riquezas mediante manipulação financeira. Conforme aumenta a recessão, a economia mundial 

é dominada por bancos internacionais e monopólios globais, com a falência planejada de 

empresas de pequeno e médio portes. O processo completa-se quando as paraestatais mais 

lucrativas são assumidas pelo capital estrangeiro frequentemente em troca da dívida.  

Mas como isso afeta os direitos sociais, em particular a previdência social? O pacote de 

reformas do FMI-Banco Mundial constitui um programa coerente de colapso econômico e 

social. As medidas de austeridade levam à desintegração do Estado, à sua diminuição. Com o 

remodelamento, o mercado doméstico é destruído, assumindo o controle os “leviatãs” 

internacionais advindos dos países centrais. Com isso, ocorre o achatamento dos salários reais 

e redireciona-se a produção nacional para o mercado mundial. Isso é aplicado aos países 

devedores que perdem sua soberania econômica e o controle sobre a política monetária e fiscal. 

Um “governo paralelo” desenvolve-se estabelecido pelas instituições financeiras internacionais 

que passa por cima da sociedade civil.  

Esse “governo paralelo” movido, unicamente, pelo interesse do mercado mitiga direitos 

sociais em nome da sobrevivência desse mesmo mercado. Assim, as dificuldades do sistema 

previdenciário, além daquelas provenientes dos problemas estruturais e conjunturais, não são 

meras dificuldades, mas meta exigida pelos credores internacionais.  

O quadro social resultante desse ajuste desencadeia um aumento na demanda por 

benefícios e serviços socais. Nesse quadro, a receita neoliberal é cortar gastos públicos com 

demandas sociais. Em sociedades como a brasileira, as consequências da implementação do 

paradigma teórico neoliberal têm provado ser o tipo de desenvolvimento que contribui com a 

manutenção da miséria e da exclusão social.  

A previdência social, ou sua concepção ampliada enquanto seguridade social, pode ser 

considerada como um resumo institucional das políticas de proteção social talhadas no decorrer 
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da história da política brasileira.  A EC 103/2019 está repetindo o que tem ocorrido nas 

sucessivas reformas da previdência que foram feitas desde 1998. O foco é, sempre, em mudar 

os benefícios para reduzir seu valor e aumentar os requisitos e carências. Em consequência, os 

prejudicados são sempre aqueles que trabalham e que precisarão fazer uso do sistema. Outro 

objetivo é estimular o desenvolvimento do mercado financeiro a partir dos planos privados de 

previdência. É inevitável que o estabelecimento de obstáculos para o acesso à previdência 

pública desestimule a contribuição a este regime, de tal forma que, quem possui mais recursos 

buscará alternativas oferecidas pelas instituições financeiras.  

De forma a complementar as observações acima sobre a postura do Estado, a Comissão 

Parlamentar de Inquérito da Previdência Social (CPIPrev) de 2017 indica situações que não 

foram contempladas pela Emenda e que causam impactos na receita da previdência:   

 
1) a participação contributiva para a previdência que, até o momento, não 

respeita o financiamento tripartite (trabalhadores, empresas e Estados), uma 

vez que, por parte do Estado, o aporte de recursos sempre foi reduzido e 

incerto; 2) a utilização de recursos previdenciários para políticas de 

industrialização, capitalização de empresas estatais e para a realização de 

grandes obras, sem o respectivo retorno financeiro; 3) a destinação de recursos 

da seguridade social para outros gastos com interesses adversos; 4) o 

descumprimento de dispositivo constitucional em favor de empresas, já que 

está previsto no art. 195 § 3º da Constituição Federal de 1988 que a pessoa 

jurídica em débito com a seguridade social não poderá contratar com o Poder 

Público, nem receber incentivos fiscais ou creditícios por parte do governo; 5) 

permitir que as próprias empresas estatais sejam grandes devedoras da 

previdência social, tais como o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal; 

6) não haver ou ser insuficiente a compensação das renúncias fiscais no âmbito 

das receitas previdenciárias. 

 

Ressalta-se, também, que as regras de decadência e prescrição das contribuições 

previdenciárias devem ser reavaliadas a fim de mitigar as sonegações. As normas devem ser 

compatíveis com o Direito Previdenciário, já que muitos contribuintes não recolhem as 

contribuições devidas por terem conhecimento de que a Fazenda Pública tem um curto prazo 

para constituir o lançamento do crédito tributário e para promover a ação de cobrança do crédito 

lançado. É grande o impacto gerado pela sonegação, pois os segurados têm o direito de receber 

os benefícios, mesmo que seus empregadores não tenham feito o recolhimento das 

contribuições que são descontadas de seus salários46.  

De todas essas possibilidades descritas, uma das principais medidas citadas por diversos 

estudiosos é a imprescindível reforma tributária. De acordo com Fagnani (2017), para que se 

                                                           
46 Por esta razão, Anfip e Dieese (2017, p. 180) questionam até que ponto a Previdência Social conseguirá pagar 

benefícios contando com contribuições de 15 a 35 anos de contribuição, se não pode cobrar as contribuições 

decorrentes da sonegação ou de decisões judiciais, principalmente na Justiça do Trabalho, após cinco anos. 
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tenha a sustentabilidade da previdência, a incidência de impostos deve prevalecer sobre a 

riqueza e a renda, que só aumentam, e não sobre a base salarial, que só diminui. ANFIP e Dieese 

(2017, p. 187) complementam ao afirmar que: 

 

[...] reforma tributária corretamente pensada e executada pode, 

simultaneamente, fazer justiça fiscal e justiça social: ampliar a arrecadação, 

retomar o crescimento, preservar o Estado Social e reduzir as desigualdades. 

 

Infere-se, portanto, que há alternativas que vão desde mudanças estruturais do setor, ou 

seja, diretamente relacionadas com a previdência e a Seguridade Social, até mecanismos mais 

externos, isto é, políticas macroeconômicas que gerariam crescimento da economia e, como 

resultado, aumento da arrecadação. Todavia o receituário neoliberal só tem uma solução: o corte 

de gastos sociais e a restrição de direitos.  

 A EC 103/2019 foi promulgada para reduzir o déficit, sob o argumento que o sistema 

não se sustenta. Como visto e discutido, a folha de pagamento é um dos eixos de sustentação 

do sistema previdenciário, o trabalhador precisa estar trabalhando formalmente para canalizar 

esse custeio. Todavia a cada dia o número de trabalhadores informais aumenta e o de 

trabalhadores formais diminui. Isso se dá também por contribuição de uma política neoliberal 

que gera desemprego e trabalho precário. Então, o neoliberalismo gera o trabalho informal que 

causa problema no custeio da previdência e ele mesmo dá a receita para o problema que ajudou 

a criar: diminuir direitos sociais, dificultar seu acesso, e o trabalhador que se adapte porque o 

mercado dita as regras uma vez que ele é a solução de tudo. Gerando um cenário de pobreza, 

miséria e de exclusão social de parcelas cada vez mais amplas da sociedade. 

 A figura do trabalhador informal no Brasil é bastante conhecida. Caricatura da 

informalidade, um tanto quanto disseminada, está na figura dos vendedores ambulantes tão 

comuns nas grandes cidades. Mas afora as caricaturas, há grande segmento de trabalhadores 

que são empregados, mas têm seus direitos sociais negados pela falta de registro do contrato de 

trabalho. Estes são os trabalhadores sem carteira de trabalho assinada.  

 Paralelamente ao desemprego, o subemprego definido como aquele trabalho com uma 

remuneração inferior ao valor mínimo estabelecido em cada país. O problema está na 

heterogeneidade desse chamado “setor informal” que cada vez mais constituem estratos 

diferenciados de trabalhadores que, como coloca Antunes (2009), incluem desde o pessoal de 

empresas multinacionais e nacionais, de médias, pequenas e microempresas, até os 

trabalhadores dos setores mais pobres, concentrados em atividades de sobrevivência, o que 

acentua a desigualdade social.  
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A precarização do mercado de trabalho, acentuada pelas políticas neoliberais impressas 

na legislação trabalhista vigente, com taxas de desemprego elevadas tornou-se uma constante e 

a ocupação no mercado informal ampliou-se. A crise estrutural da previdência social poderia 

estar sendo resolvida se os trabalhadores em idade de trabalhar (maioria da população 

brasileira) estivessem em atividade, em empregos que garantissem todos os direitos trabalhistas, 

inclusive de contribuir para a previdência social. Todavia além da persistência de elevadas taxas 

de desemprego desde o início da década de 1990, aumentou, significativamente, a participação 

dos assalariados sem carteira assinada e de outros ocupados sem vínculo com a previdência 

social. 

No Brasil, em 2000, 64,6% de sua população tinha idade entre 15 e 64 anos, isto é, tinha 

idade para trabalhar. O problema é que essa realidade só se reverte a favor da previdência social 

se a economia estiver gerando emprego formal, resultando em maior volume de contribuições 

para seu caixa. Não é essa, contudo, a realidade brasileira. Esses dados indicam que está 

diminuindo o tamanho relativo do mercado formal de trabalho, isto é, aquele regulamentado 

pelas leis trabalhistas e integrado à previdência social. 

Um dos principais desafios para a Previdência Social brasileira continua a ser, vinte e 

dois anos após a promulgação da CRFB/88, definir estratégias para a inclusão do grande 

contingente da População Economicamente Ativa (PEA) ainda no mercado informal, excluída 

do sistema. A informalidade é marca registrada do mercado de trabalho brasileiro.  

Não se pode negar que, mesmo com características de seguro, a previdência social 

brasileira é sistema que repõe renda, e que redistribui renda por intermédio de seus benefícios. 

Em inúmeras cidades de pequeno e médio porte, os benefícios previdenciários, sobretudo as 

aposentadorias, constituem-se hoje na única e/ou principal fonte de renda das famílias de baixa 

renda. Dessa forma, depreende-se que, dado o atual estado do mercado de trabalho brasileiro, 

políticas para incluir os trabalhadores informais sejam mais prementes. Nesse sentido, são vistas 

como necessárias as políticas para incentivo a inclusão dos trabalhadores por conta própria, 

aliadas a programas de educação previdenciária. Este último visa conscientizar a população 

que, em sendo sistema contributivo, só terá acesso ao sistema previdenciário aqueles que 

oferecerem como contrapartida a contribuição àquele. 

 Outro fator que agrava as condições de emprego, tornando-as cada vez mais precárias, 

são as chamadas políticas de flexibilização por parte das empresas, facilitada pelas reformas 

das leis trabalhistas em curso do país, como exemplo, a última reforma trabalhista.  Essas 

políticas afetam a estabilidade do emprego e a remuneração. Nesse contexto de oferta de 

trabalho precário, os trabalhadores, em particular os jovens sem capacitação prévia, se veem 
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obrigados a aceitar situações trabalhistas muito desfavoráveis, podendo, inclusive, ser 

despedidos se decidirem sindicalizarem-se. Isso reduz suas possibilidades de melhoria das 

condições de trabalho e passam a constituir um setor com maiores riscos de sofrer acidentes e 

doenças ocupacionais.   

 Em 2021, a população brasileira é de 213,3 milhões de habitantes. Desses, 85,9 milhões 

estão ativos, ou seja, estão trabalhando. Desses, 29,6 milhões trabalham com carteira assinada, 

34,2 milhões estão trabalhando na informalidade, 22 milhões trabalhando por conta própria.  

São 14,8 milhões de desempregados mais 6,10 milhões que estão em desalento, ou seja, não 

têm trabalho e não estão mais à procura. Totalizando, assim, 24 milhões de pessoas sem 

emprego.  

 Diante dessa análise de dados, disponíveis no IBGE, infere-se que 56,2 milhões de 

pessoas, somando informais, desempregados e desalentados, não estão contribuindo com a 

previdência social e, por consequência, estão à margem dos direitos sociais previdenciários. 

São trabalhadores que estão sem cobertura nenhuma, envelhecendo sem saber como será 

quando não puderem mais trabalhar.  

Outra informação importante a ser considerada é que o grande peso entre os não 

contribuintes é o da informalidade (34,2 milhões), não o desemprego (20,8 milhões). Não é 

intenção aqui entrar no debate do equilíbrio atuarial, apenas no de política de inclusão em 

sistema que permanece contributivo, embora com distintas modalidades de contribuições 

subsidiadas.  

Nos primeiros 50 anos, a previdência social no Brasil nasceu e floresceu a passos muitos 

lentos, porém, avançou. O desinteresse desmazelado do Estado, a partir de 1980, parece ter sido 

recrudescido diante das dificuldades de custear a Previdência Social. Agora, aparentemente, os 

governantes julgam não ser política desejável, relegando ao indivíduo a responsabilidade pelo 

exercício de sua proteção social.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A temática da pesquisa confrontou as reformas/mudanças na legislação previdenciária 

com seu respectivo cenário socioeconômico, considerando uma dialética entre a lei e o contexto 

no qual ela está inserida, tentando compreender se as reformas previdenciárias ocorreram para 

a proteção do trabalhador efetivando seu direito constitucional ou se foram realizadas para 

atender às necessidades da reestruturação produtiva do capital. A resposta encontrada 

confirmou a hipótese apresentada, qual seja: as reformas da previdência social, realizadas 

através das ECs 20/1998, 47/2005 e 103/2019 interromperam um movimento de ampliação 

lenta, mas gradual, dos direitos previdenciários dos trabalhadores, iniciado na década de 1930 

no Brasil, permanecendo até a promulgação da CRFB/88. 

Diante do recuo histórico, foi possível constatar que realmente a realidade dos direitos 

sociais previdenciários no Brasil jamais foi um dado pronto; eles foram construídos como 

produtos da arena de luta das relações capital/trabalho. As respostas buscadas nesse trabalho 

para os direitos previdenciários foram encontradas nas modificações do modo de produção e lá 

estão as causas dessas mudanças.  

  Como diagnosticado, no Brasil, a constituição das políticas sociais previdenciárias em 

sistemas de proteção social público é recente e só foi concebida a partir de 1929. Isso se deu 

por conta do florescimento do capital naquele momento. Com o desenvolvimento do capital, as 

mazelas sociais começaram a aparecer e os trabalhadores a reivindicar. Nesse processo, os 

direitos previdenciários começam a surgir como parte de um sistema de proteção social que não 

tinha pretensões de funcionar como mecanismo redistributivo do produto da economia; sua 

constituição é direcionada à legitimação da ordem política e à defesa dos objetivos 

estabelecidos pela cúpula do governo, ou seja, surgem para acalmar as classes dos trabalhadores 

ligadas diretamente ao capital. Os direitos previdenciários não nascem disponíveis para todos 

os trabalhadores, mas somente para aqueles necessários ao desenvolvimento do capitalismo. 

Nessa medida, esses direitos constituem-se e evoluem fragmentados, avançando devagar, 

alastrando-se à medida que o capital se expande. Dessa forma, vão cobrindo os trabalhadores 

que adentram ao modo de produção capitalista. A necessidade da existência de políticas sociais 

está associada à lógica da reprodução no modo de produção capitalista. Todavia esse 

movimento não é automático; ele se dá através da arena de luta entre trabalhador e capital. É 

nessa arena que os direitos sociais são conquistados e disseminados.  

Nesse movimento, os direitos sociais previdenciários só se tornam universais com a 

Constituição de 1988. A CRFB/88 foi a responsável pelo maior movimento de inclusão e de 
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elevação do contingente de beneficiários da Previdência Social dentre todas as constituições 

brasileiras. As principais mudanças, no entanto, foram devidas ao trabalhador rural, uma vez 

que, por força da CRFB/88, estendeu-se a este tratamento equivalente ao da clientela urbana. 

Desde a década de 1930 até a promulgação da CRFB/88, a lógica do processo constitutivo da 

previdência social brasileira residiu na adoção de modelo meritocrático, tendo sua expansão 

vinculada ao mercado de trabalho. Cunhou o termo cidadania regulada, pois, só teria acesso a 

tais direitos quem estivesse regulamentado em uma determinada profissão que tivesse 

previdência social. 

Após a promulgação da CRFB/88, Fernando Affonso Collor de Mello é eleito Presidente 

da República, tendo seu plano de governo pautado em políticas neoliberais. Aí começa um 

processo que vai mudar o curso de evolução dos direitos previdenciários. Especulações em 

torno da reforma previdenciária são afloradas, mas a reforma propriamente dita só vai ocorrer 

quando FHC assume o governo. É com ele que as políticas neoliberais no Brasil começam a ser 

sedimentadas.  

As medidas de ajuste estrutural adotadas por FHC implicaram uma reestruturação do 

Estado e desregulamentação das relações econômicas e sociais. Uma perspectiva neoliberal, 

que submeteu o Estado nacional aos ditames do capital internacional e de organismos 

internacionais como o Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e Organização Mundial 

do Comércio.  

Dessa forma, as especulações em torno da reforma da previdência do governo Collor 

tornam-se proposta no governo de FHC. Entre os vários argumentos para a reforma, o que se 

destacava defendia que os direitos introduzidos pela CRFB/88 teriam provocado fortes 

desequilíbrios no sistema previdenciário. Discurso típico neoliberal que atribui a conta da crise 

do capital aos direitos sociais. Para eles, as raízes da crise localizavam-se no poder dos 

sindicatos, no movimento operário que corroía a base da acumulação capitalista e no aumento 

dos gastos sociais pelo Estado.  

A EC 20/1998 é promulgada trazendo mudanças às quais foram implementadas, 

persistindo no tratamento desigual entre diferentes categorias de trabalhadores com o objetivo 

de resolver sua crise mediando os impactos provocados pelas alterações no perfil demográfico 

e na transformação da relação capital/trabalho, decorrente da adoção das novas tecnologias e 

formas de gestão no sistema produtivo brasileiro. Para conter os gastos sociais e amenizar a 

crise, a emenda cria mecanismos capazes de restringir a concessão de aposentadorias precoces. 

Mais uma vez, com o discurso de sanar a crise da previdência, promulga-se a EC 

47/2005, a qual traz novas formas de se adentrar ao sistema previdenciário. A emenda amplia 
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a previsão de cobertura do contingente com inserção precária no mercado de trabalho por meio 

da inclusão daqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico 

no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda, garantindo-lhes 

acesso a benefícios de valor igual a um salário mínimo.  Com a EC 47/2025, o trabalhador 

subordinado é disfarçado de autônomo, concorrendo a menos direitos trabalhistas e 

previdenciários. 

De forma corriqueira, o que se vê inserido no debate, do governo Collor a EC 103/2019, 

é tão somente o desiderato econômico, financeiro e atuarial, como se fossem as únicas e 

principais premissas de vida e manutenção do sistema, deixando para segundo plano a essência 

da proteção do trabalhador. Constatando, assim, o que o capitalismo faz: desloca o mercado 

para o centro de todas as decisões e coloca o trabalhador em situação de adaptação ao que for 

ditado por esse mercado. O que se observa é a remoção do homem do centro da atenção do 

Estado e, em seu lugar, é colocado o mercado que prolifera sob sua plataforma.  

Neste contexto neoliberal de “Mal-Estar” social, as desigualdades são naturalizadas, o 

conflito é transferido para a sociedade onde os atores individualizam-se, desfazendo os sujeitos 

coletivos que perdem sua força reivindicatória. Transforma a sociedade em um mero agregado 

de indivíduos que realizam seus interesses individuais e as ações que interfiram nesses 

interesses não podem ser legitimadas.  

Essa reflexão pode ser visualizada na EC 103/2019 promulgada no governo Bolsonaro, 

a qual criou mecanismos para adiar a aposentadoria do trabalhador, dificultando seu acesso aos 

benefícios. As alterações oriundas da EC 103/2019 traduzem uma proteção ineficiente, visto 

que a própria sobrevivência do segurado aposentado encontra-se em risco diante da 

desvalorização de seus rendimentos, o que faz com que seja um desafio garantir um substrato 

mínimo para uma vida digna. Quando se observa as mudanças trazias pela EC 103/2019, o que 

se tem é uma série de direitos sendo extintos, retrocesso social.  Isso mostra que a luta pela 

conquista de direitos sociais é tão importante quanto a luta pela permanência dos mesmos. 

O segurado, ao filiar-se ao sistema, aspira a um dia alcançar sua aposentadoria, a qual, 

devido às mudanças, mostram-se como um “sonho distante”, em razão das rígidas regras 

advindas da EC 103/2019, que aumentaram tanto a faixa etária quanto a carência do benefício 

em alguns casos. Mesmo considerando o aumento da longevidade da população, tais requisitos 

violam o princípio da razoabilidade e proporcionalidade de tal forma que podem inviabilizar o 

acesso dos trabalhadores à aposentadoria e, quando o tiverem, o benefício terá um valor 

aviltante. 
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Pode-se apontar que, nesse contexto, tem-se um ciclo perverso e negativo para os 

trabalhadores, pois, o ideário neoliberal exige diminuir a legislação que garante direitos aos 

trabalhadores, aumentando a precariedade nas relações de trabalho e o alargamento do número 

de desempregados. Isso significa menos pessoas contribuindo e, consequentemente, sem acesso 

a uma aposentadoria. Como contrapartida de um mercado “livre”, o ideário neoliberal inclui 

uma política assistencialista para os marginalizados. Assim, sob a capa de um discurso social, 

a cartilha neoliberal é impressa na legislação, ganha formalidade para atingir seus objetivos. 

Percebe-se que o Estado sai de cena, deixa de ser o mediador da relação capital/trabalho, através 

de direitos sociais, e entrega ao mercado o poder de criar condições de desenvolvimento e 

sobrevivência. 

Tudo isso gera um estado de desesperança de uma contínua situação de retrocesso social, 

com rendas e empregos decrescentes e acesso restrito ao trabalho formal. Aumenta, então, o 

descrédito com relação aos serviços públicos, a essa altura já deteriorados e sobrecarregados. 

Um esvaziamento dos sentidos constitucionais revela-se dentro do da EC 103/2019.  

E, por fim, conclui-se que a previdência social, ou sua concepção ampliada enquanto 

seguridade social, pode ser considerada como um resumo institucional das políticas de proteção 

social talhadas no decorrer da história da política brasileira. O capitalismo traz a necessidade 

desses direitos a partir de 1930, os quais mantêm uma constância evolutiva até a promulgação 

da CRFB/88. Com a reestruturação produtiva do capital e a implantação das políticas 

neoliberais a partir de 1990, o curso dessa evolução muda, sofrendo retrocessos sociais. As ECs 

20/1998 e 47/2005 causam, em certa medida, um menor declínio, em relação a EC 103/2019, 

desses direitos. A EC 103/2019, por sua vez, causa uma curva abrupta dos direitos sociais 

previdenciários rumo ao retrocesso, trazendo mudanças que vão impactar diretamente na vida 

do trabalhador brasileiro. O novo capitalismo, para se reestruturar e sobreviver às suas crises 

cíclicas, provocou cortes na subsistência daquele que vive do trabalho. Ressalta-se que o 

processo continua na medida em que a reforma de 2019 exigiu mudanças nas previdências dos 

Estados e dos Municípios, mas isso é matéria para outra pesquisa.   
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