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No Brasil, assim como no mundo, a Previdência Social nasce da organização e das lutas 

da classe trabalhadora. A primeira legislação brasileira é datada de 1888, quando é 

regulamentado o direito à aposentadoria para empregados dos Correios. No entanto, 

o fato considerado como ponto de partida da Previdência Social propriamente dita no país é 

a Lei Elói Chaves (Decreto n° 4.682) de 1923, que cria a Caixa de Aposentadoria e Pensões 

para empregados de empresas ferroviárias. Com o passar do tempo, outras categorias foram se 

organizando em torno de caixas de aposentadorias e pensões que, posteriormente, passaram a 

ser administradas pelo Estado Brasileiro.

Somente a partir de 1988, com a nova Constituição Federal, o direito de ingresso no sistema 

previdenciário é estendido a todos os trabalhadores brasileiros, mediante contribuição. A 

constituição de 1988 também traz modifi cações importantes no fi nanciamento da política de 

Previdência Social. A partir dos princípios postos na nova carta constitucional é construída uma 

lei de custeio para a Seguridade Social. Desde a sanção da lei, em 1991, a Previdência Social 

tem seu fi nanciamento vinculado ao Fundo de Seguridade Social e não apenas às contribuições 

diretas recolhidas por trabalhadores e empregadores. Neste fundo entra uma série de outros 

tributos como a Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 

e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Esses impostos, por sua vez, são 

transferidos para os próprios trabalhadores, uma vez que estão embutidos nos preços dos itens 

de consumo. Isto nos faz concluir que todos os trabalhadores contribuem para o fundo que 

sustenta a Seguridade Social e, portanto, para a Previdência; e não apenas os trabalhadores 

formais, ou trabalhadores autônomos, que recolhem mensalmente suas contribuições.

A efervescência dos movimentos sociais vivenciada pelo país, após um longo período de 

ditadura militar, possibilitou o estabelecimento de um sistema de seguridade social na nova 

carta constitucional. Este movimento, no entanto, andava na contramão da história: enquanto 

os países de economia central vinham amargando a destruição de seus sistemas de seguridade 

social, o Brasil tentava ampliar direitos. Como resultado, ainda em meio à tentativa de estruturar 

estas políticas, a onda neoliberal chega com força ao país na década de 1990, impondo ajustes 

estruturais, com vistas à redução da atuação do Estado.
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Sob imposição de instituições fi nanceiras e organismos internacionais, desde então, o Estado 

brasileiro assume o compromisso com uma agenda agressiva de contrarreformas, cujo principal 

alvo tem sido a previdência social. Esse movimento de contrarreforma, a depender das condições 

históricas e da capacidade de organização dos trabalhadores, oscila em intensidade, mas avança 

na direção da redução da previdência pública e ampliação do mercado para a previdência privada.

Na década de 1990, a previdência social brasileira foi alvo de uma dura contrarreforma que 

atacou muitas das conquistas expressas na nova constituição. A Emenda Constitucional nº 20, 

promulgada no governo FHC, reformulou as bases do Regime Geral de Previdência Social – 

RGPS, reforçando o caráter contributivo da política, tornando-a menos inclusiva. Foi responsável 

por rebaixar o teto dos benefícios do RGPS, taxar aposentados e instituir o famigerado fator 

previdenciário, que desde então faz com que muitos trabalhadores tenham uma drástica redução 

no valor do benefício, nos casos de aposentadoria por tempo de contribuição.

Se a contrarreforma realizada em 1998 teve como alvo o RGPS, atingindo, portanto, os 

trabalhadores do setor privado, em 2003 o governo Lula, por meio da Emenda Constitucional 

nº 41 centrou os ataques ao Regime Próprio dos Servidores Públicos – RPPS. A contrarreforma 

realizada por Lula acabou com o direito à aposentadoria integral no serviço público, abriu as 

portas à previdência complementar e por consequência ao rentismo, fonte valorosa ao grande 

capital.

Em 2008, durante o segundo mandato de Lula, o mundo assistiu a agudização de uma crise 

econômica sem precedentes que teve como epicentro o sistema fi nanceiro americano. Se num 

primeiro, o Brasil e demais países emergentes, não sentiram os efeitos desse aprofundamento 

da crise estrutural, em poucos anos já não seria possível resistir aos seus efeitos. Nos primeiros 

dois anos de seu mandato, o governo Dilma viu o cenário econômico internacional mudar 

drasticamente, impactando diretamente a economia brasileira. Dilma ganha a eleição em 2014 

com a defesa de uma plataforma política com promessas de avanços sociais, especialmente 

no tocante a serviços públicos básicos. No entanto, antes mesmo de tomar posse anuncia uma 

“minireforma” da Previdência Social, via MP’s 664 e 665 e logo que 2014 se inicia põe em 

prática um ajuste fi scal com cortes em diversas áreas. As Medidas Provisórias nºs 664 e 665 

foram convertidas respectivamente nas leis nºs 13.135 e 13.134, de junho de 2015, e trouxeram 

modifi cações na pensão por morte, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-reclusão, 

abono salarial e seguro-desemprego. No mesmo viés das anteriores, estas medidas reduziram 

direitos de acesso aos trabalhadores, tanto dos servidores públicos como dos trabalhadores da 

esfera privada fi liados ao RGPS.

A crise econômica, somada a uma grave crise política, marca o segundo mandato de 

Dilma o que culmina no golpe parlamentar de 2016, que contou com a participação decisiva 

do judiciário, grande mídia e movimentos da sociedade supostamente anticorrupção. Michel 

Temer assume a tarefa de impor em pouco mais de dois anos uma agenda ousada e acelerada, 

totalmente alinhada aos interesses do grande capital. As propostas de enfrentamento à crise, 
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adotadas pelo governo, confi rmaram o seu compromisso com o capital fi nanceiro: os custos 

recaíram majoritariamente sobre os extratos da classe trabalhadora de menor poder aquisitivo 

e os recursos economizados com o pacote de ajustes tinham destino certo: superávit primário 

para pagamento da dívida pública.

As reformas implementadas por Temer avançaram em direitos historicamente conquistados 

pela classe trabalhadora, representando um retrocesso sem precedentes. A aprovação da reforma 

trabalhista, transformada na Lei 13.467, atacou a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 

atendendo antigas reivindicações da burguesia. O horizonte da reforma é intensifi cação do 

trabalho, ou seja, aumento da carga de trabalho e redução de horas pagas. Do mesmo modo, 

a aprovação da terceirização das atividades-fi m (Lei 13.429/2017), cujo projeto preliminar 

(PL 4.302/98) havia sido encaminhado ao Congresso ainda na gestão governo FHC, em 1998, 

possibilita às empresas e instituições públicas contratarem funcionários terceirizados para todas 

as suas atividades, inclusive sua principal área de atuação.

A tacada fi nal do que fi cou conhecido como pacote de maldades do governo Temer centrou-

se na tentativa da continuidade da contrarreforma da Previdência Social. Alicerçado sobre um 

discurso construído historicamente, o governo Temer realizou pesada campanha midiática de 

modo a colocar o défi cit da previdência como o responsável pelo rombo nas contas públicas 

do país. A Proposta de Emenda Constitucional nº 287 (PEC 287), enviada pelo governo ao 

Congresso Nacional em dezembro de 2016, propunha alteração de diversas regras referentes 

aos benefícios da previdência e do Benefício de Prestação Continuada, da assistência social, 

englobando tanto Regime Geral da Previdência Social (RGPS), quanto sobre os Regimes 

Próprios de Previdência Social (RPPS) e aprofundando a convergência das regras entre os dois 

regimes previdenciários vigentes.

O texto original foi debatido em comissões da Câmara dos Deputados e recebeu reformulações 

condensadas em um documento substitutivo fi nal, que não alterou a essência da proposta inicial. 

Neste meio tempo o governo investiu pesado em campanhas midiáticas e foi a mídia televisão 

tentar vender a contrarreforma à opinião pública. Nada disso foi sufi ciente, a proposta de 

contrarreforma foi alvo de uma intensa mobilização popular que aglutinou os trabalhadores em 

todo o Brasil, como há muito não se via, em torno do slogan “não vamos trabalhar até morrer”. 

Foram várias manifestações, dois dias de greve geral e uma marcha que reuniu milhares em 

Brasília que, somadas às ações locais, pressionaram os parlamentares que, temerosos de uma 

resposta nas urnas, deixaram a proposta sobrestado.

Uma conjuntura complexa, que uniu crise econômica, descrédito com a política e uma 

ofensiva cultural conservadora, nas eleições presidenciais de 2018, alça ao poder Jair Bolsonaro. 

A continuidade da contrarreforma da Previdência Social, fi gura como ponto central de sua rasa 

plataforma de campanha e, no segundo mês do mandato, o governo envia ao Congresso a PEC 

Nº06/2019. A proposta apresentada por Bolsonaro confi gura-se no mais agressivo ataque deste 
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movimento de contrarreforma da previdência que tem início na década de 1990. É importante 

que se diga que este novo ataque à política previdenciária não é ato isolado, faz parte de 

um projeto maior, que alinhado a outras recentes alterações na legislação, como a Emenda 

Constitucional 95, PL da terceirização e a reforma trabalhista, calca os pilares da reforma 

do Estado Brasileiro. Trata-se de alinhar ainda mais o Estado aos interesses do capitalismo 

fi nanceiro em esfera mundial.

Além de drásticas modifi cações nas condicionalidades de acesso a benefícios previdenciários, 

como valores de benefícios, idade para aposentadoria, percentuais, tempo de contribuição, 

e no benefício de Prestação Continuada – BPC, a proposta encaminhada por Bolsonaro ao 

Congresso, se ancora em duas proposições ‘inovadoras’: a desconstitucionalização da legislação 

previdenciária e a implantação do regime de capitalização.

A PEC 06/2019 propõe a modifi cação do artigo 40 e 201 da Constituição Federal possibilitando 

que normas gerais de organização e funcionamento dos regimes de Previdência passem a ser 

regulamentadas por LC (Lei Complementar) e ordinária, o que facilitaria a aprovação, pelo 

Congresso, de futuras alterações promovidas pelo governo. Assim, Leis Complementares 

passariam a defi nir valor de contribuições, condicionalidades de acesso, regras de cálculo, 

reajuste de benefícios e mesmo os mecanismos para equacionamento de possíveis défi cits. 

Atualmente, para que os pilares centrais da previdência sejam modifi cados, são necessárias 

edição e aprovação de Emendas Constitucionais, que possuem um tramite mínimo. A PEC é 

discutida e votada em dois turnos no Congresso e no Senado, e será aprovada se obtiver, nas 

duas casas, três quintos dos votos dos deputados e dos senadores. A desconstitucionalização 

permitiria, assim, que modifi cações na legislação previdenciária fossem facilmente aprovadas 

atendendo interesses dos governos da ocasião.

A PEC também propõe o estabelecimento do regime de capitalização. Neste modelo os 

trabalhadores ao iniciarem sua vida laboral passariam a contribuir de forma individual para 

fundos privados de previdência. A aprovação dessa proposta acabaria com o regime de repartição 

simples e solidário da previdência social brasileira e individualizaria a responsabilidade pela 

proteção social. O valor do benefício bem como as coberturas a que os trabalhadores teriam 

direito estaria diretamente ligado à sua capacidade contributiva ao longo da vida. Isso em 

um país cuja a economia é marcada historicamente pela informalidade e alta rotatividade nos 

postos de trabalho. Na prática, o que a capitalização institui é privatização da previdência e 

deixa maior parte dos trabalhadores sem esperança de aposentar na velhice.

Esse modelo, vendido hoje como solução ao suposto colapso da previdência social brasileira, 

foi adotado no Chile na década de 1980, durante a ditadura de Pinochet. Trinta anos depois, 

a população idosa no Chile amarga as consequências desta medida autoritária e desastrosa: 

80% dos aposentadores recebem benefícios inferiores ao salário-mínimo, a maioria precisa 

continuar trabalhando para poder sobreviver e as taxas de suicídio entre idosos crescem de 

forma alarmante. Os trabalhadores chilenos vem se organizando para reverter esse quadro e 
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reestatizar a previdência. Por aqui, mesmo sabendo do abismo que nos aguarda, caminhamos 

rumo ao penhasco.

De modo muito mais silencioso do que a proposta de contrarreforma, uma série de 

reformulações administrativas tem sido realizadas no âmbito do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, autarquia responsável por operacionalizar o Regime Geral de Previdência Social 

– RGPS. Estas modificações apresentadas como soluções modernizadoras pela gestão, na prática 

tem representado um processo de entraves ao acesso da população, ou seja, restrição de direitos.

Assim, as reformas, iniciadas no governo Fernando Henrique Cardoso e aprofundadas nos 

governos do PT, Temer e agora no governo Bolsonaro, estão longe de ser um simples arranjo 

de caixa nas contas da política previdenciária. Consistem, antes, em um processo de refundação 

das relações de acumulação e de classe, onde o grande capital busca consolidar uma política de 

eliminação/redução de direitos, associada aos interesses que os fundos de previdência privada 

despertam no sistema financeiro.

Nos resta enquanto categoria organizada e vanguarda política, em consonância com o 

projeto ético-político e o código de ética da profissão, decodificar e alertar à população sobre 

a perversidade desta proposta e organizar a resistência. A destruição da previdência social 

impactará de morte a economia, as políticas públicas e, portanto, submeterá à classe trabalhadora 

brasileira a barbárie.

Vamos à luta!


