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previdenciários. O patamar de direitos do Regime Geral precisa se

aproximar do aplicado ao regime próprio dos servidores públicos.

retoma a história da implantação do

sistema previdenciário brasileiro para

defender que a reforma conduzida pelo

atual governo não pode abandonar o

Regime Geral, pois ele é a base da

Previdência pública no Brasil. Para ela,

esse sistema, que hoje não concede

benefícios à altura da sobrevivência

digna dos trabalhadores, deve ter

sua arrecadação reestruturada, com o

aperfeiçoamento do perfil de benefícios

Durante o Fórum Técnico Reforma da Previdência, a professora Eli Iola, em sua exposição,

reforma da previdência

um novo foco para as mudanças
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A reforma previdenciária deve se restringir ao Regime Próprio de Pre-

vidência dos Servidores Públicos e considerar que o Regime Geral de Pre-

vidência Social � hoje gerenciado pelo INSS � está em situação sustentá-

vel e não precisa ser mexido? Ou seria o momento de se pensar na Pre-

vidência como parte de uma estrutura a que eu chamaria de Sistema

Previdenciário? Esta é a grande questão: decidir se será uma reforma

exatamente no sentido mais redutor que ela pode ter � que é tratar da

parte � ou se será uma reforma que trate da estrutura. Entendo que se

deve evitar o erro de não pensar no conjunto, analisando também a situ-

ação do Regime Geral.

Defendo, nessa etapa, uma reforma estrutural mais ampla, até corri-

gindo erros profundos que se acumularam ao longo destes 80 anos de

montagem e construção da Previdência pública no Brasil, agravados pe-

las reformas feitas a partir de 1995 e que culminaram na Emenda Cons-

titucional nº 20, de 1998, que hoje transforma significativamente os

dois regimes de Previdência.

O conjunto dessas reformas se desdobraram a partir da Proposta de

Emenda à Constituição nº 33 e da consolidação da Reforma Constitucio-

nal, em 1998. A partir daí, passa-se a falar em um Regime Geral de

Previdência Social e em um regime próprio regulamentado pela Lei nº

9.717, de 1998, o Regime Próprio dos Servidores Públicos, nas três

esferas de governo. Por isso, agora, é preciso pensar nos dois regimes.

Fatores determinantes

Uma das mudanças importantes, introduzida pela Emenda Constitucio-

nal nº 20 e que afetou os dois regimes, foi a instituição do princípio de

contributividade como concepção de sistema previdenciário. Assim, quan-

do se fala de Previdência, passa-se a falar da necessidade de equilíbrio

atuarial, da equivalência entre contribuições e benefícios. Essa é uma no-

ção presente em qualquer seguro social, mas estava um pouco alijada do

conceito de Previdência que esteve em vigência até 1988, uma vez que o

principal critério de acesso ao benefício era o tempo de serviço e não o de

contribuição.

Quando se fala de sistema previdenciário e de seguro social, é preciso

ainda compreender que não é somente o evento da contribuição que ga-

rantirá a estabilidade de um sistema, mas também quem contribui. Quando

se pensa em quem e em quantos contribuem, isso remete imediatamen-

te a um componente econômico de qualquer sistema de seguro social,
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que é, por exemplo, o nível de emprego. Conforme o nível de emprego,

haverá variação no número de contribuintes do sistema.

O componente institucional é outro elemento que influi no sistema

previdenciário. Mesmo considerando que esse componente terá uma base

compulsória de contribuição para que represente um sistema público, é

necessário que esse sistema se apresente à população como estável,

regular, confiável, capaz de representar seguridade. Um sistema, enfim,

capaz de assegurar proteção social aos trabalhadores e a todos os indiví-

duos no momento em que mais necessitam dele, ou seja, quando perdem

a capacidade de trabalho. Todo esse conjunto que vai regular ou fazer

com que esse sistema seja confiável passa pela ação do Estado, dos legis-

ladores das várias instâncias de poder que interferem na regulamenta-

ção do sistema previdenciário.

Isso é importante no momento em que se está fazendo a reforma,

porque o Estado já interveio sobremaneira na história desse sistema. Mui-

tos problemas hoje são conseqüência dessa intervenção institucional que

o Estado brasileiro, de forma geral, provocou no sistema da Previdência.

O componente demográfico é outro fator importantíssimo e sobre ele

a sociedade não detém controle imediato. Atualmente há uma queda da

fecundidade no Brasil. A partir do anos 60, o índice, que estava em torno

de 6,2 filhos por mulher em idade reprodutiva, passou para 2,3 filhos no

último censo. Representa uma queda muito grande, acompanhada de uma

redução da mortalidade no País. Isso faz com que o fenômeno demográfico

seja muito importante e singular no caso do Brasil e, especialmente, se-

jam conhecidas suas conseqüências para a reorganização do sistema

previdenciário.

A evolução do sistema previdenciário brasileiro

Até 1923, havia as caixas de aposentadoria e pensão formadas por

empresas. Autônomas, não sofriam nenhuma intervenção ou regulamen-

tação do Estado. As primeiras entidades previdenciárias no Brasil nasce-

ram em 1923, com a Lei Elói Chaves, quando o Estado passou a regula-

mentar o direito dos trabalhadores e a estabelecer que toda empresa

deveria ter sua caixa de aposentadoria e pensão.

Em 1930, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, profundas mo-

dificações foram feitas na estrutura das caixas. Entre 1933 e 1936,

Getúlio propôs a criação dos institutos, incluindo o Estado como terceiro

contribuinte das novas entidades, instituídas para cada uma das catego-

O Estado já interveio sobremaneira na história do

sistema previdenciário brasileiro e muitos de seus

problemas hoje são conseqüência dessa intervenção
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rias profissionais à época. Assim, centralizou as contas dos institutos no

Banco do Brasil e criou, por lei, um fundo de reserva, para o qual os

institutos destinavam as sobras anuais depositadas naquele banco, per-

mitindo ao Estado ter uma visualização direta do que capitalizavam. Essa

iniciativa possibilitou o surgimento de um grande plano de financiamento

dos institutos para as atividades desenvolvidas pelo Estado, fundamental-

mente aquelas relacionadas com a implantação do setor de infra-estrutu-

ra para as indústrias de base. A partir de 1936, Getúlio Vargas passou a

tomar empréstimos dos institutos e a financiar esses grandes investi-

mentos.

No percurso de constituição de uma Previdência brasileira, verifica-se

ainda uma relação econômico-financeira entre o Estado e as entidades

previdenciárias que nasceram a partir de 1923. De 1923 a 1966, exis-

tiam as caixas e os institutos de aposentadoria. Só tinha direitos

previdenciários quem estava filiado à caixa e, posteriormente, a algum

instituto de aposentadoria e pensão. Portanto, quem tinha carteira de

trabalho ou vínculo formal de trabalho tinha direito à aposentadoria. Quem

não tinha ficava sem esse direito.

A partir de 1964, a ditadura militar utilizou o sistema previdenciário de

forma peculiar e interessante. Desde 1945, Getúlio Vargas atuava para

unificar os institutos. Lançou, naquele ano, um projeto que se chamava

Instituto de Serviços Sociais no Brasil, que tramitou no Congresso Nacio-

nal durante 15 anos e não chegou a ser aprovado. Em 1964, os militares

retomaram o projeto de Getúlio Vargas e unificaram os institutos na forma

do INPS. A constituição do INPS ocorreu justamente no momento de dimi-

nuição das sobras, ou seja, das reservas dos institutos de Previdência,

após saldarem todas as obrigações com benefícios e outras despesas.

Ao se formar o INSS, em 1967, quando já estava implantada a unifi-

cação dos institutos, começa uma outra história do sistema previdenciário,

porque o INPS passa a ser a figura da Previdência Social brasileira. No

período militar, essa nova instituição torna-se vulnerável às pressões so-

ciais, visando à ampliação dos direitos previdenciários da população não

só para aqueles contribuintes diretos ou trabalhadores direta ou formal-

mente empregados na economia.

A partir de 1966, a Previdência Social começa a ser inclusiva. Nos

primeiros anos, começa a ampliar-se para os trabalhadores rurais, que

não tinham nenhuma cobertura, para trabalhadores domésticos, para

autônomos e para dependentes. De 1966 aos anos 80, a Previdência
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Por que não pensar na reestruturação da arrecadação
do Regime Geral de forma a reestruturar também o
perfil de direitos e benefícios previdenciários?

assume a referência da assistência médica no País, passando a ser por ela

responsável por intermédio do Instituto Nacional de Assistência Médica da

Previdência Social (Inamps). Nesse período, passa a acumular funções de

um sistema de seguridade social capaz de cumprir as necessidades da

população, seja no sentido previdenciário estrito � de retirada da atividade

laborativa �, seja na assistência à saúde ou na assistência social.

A Previdência Social, aqui representada pelo INPS, até o final da déca-

da de 80, vai acumulando e inchando suas funções, como espaço de rea-

lização da cidadania e de direitos sociais para a população. Isso, no entan-

to, teve um custo. Se até então os institutos categoriais conseguiam ex-

cedentes fortes em sua arrecadação anual, com a unificação dos institu-

tos, passa a haver uma carência, já que a Previdência Social também

englobou a cobertura de um conjunto de necessidades da população.

A partir de 1982, no governo Figueiredo, um pacote se notabilizou

pelo corte dos benefícios. O benefício principal, a aposentadoria, que era

de 20 salários mínimos, passou para 10. Houve um esforço e uma pres-

são para o aumento da arrecadação. Naquela época foi instituída a contri-

buição para inativos, ocorrendo o reaparecimento de sobras no sistema,

que vão até 1995, exatamente quando se inicia a nova etapa das refor-

mas previdenciárias.

Em 1988, a Constituição institucionaliza esse desenho que a Previ-

dência foi ganhando ao longo da história, estatuindo, no artigo 194, o

sistema de seguridade social, que passa a dar direitos universais de aces-

so a toda a população brasileira, proteção previdenciária, assistência à

saúde e assistência social. Estabelecida a Constituição em 1988, já co-

meçava em 1990 a revisão constitucional.

Em 1993, é estabelecida a revisão no Congresso. A primeira reforma

foi a da Previdência. Essa nova proposta de revisão constitucional tem a

ver com a Emenda nº 20, ou seja, começa a restringir o âmbito de aces-

so a direitos, assim como o âmbito dos benefícios previdenciários,

redefinindo o que será o sistema. Não é por acaso que, em 1998, a

Emenda nº 20 passa a tratar de um Regime Geral de Previdência Social,

que seria a herança dessa história previdenciária, e de um Regime Pró-

prio de Servidores Públicos, que sequer eram vistos como um segmento

com direitos previdenciários.

O pagamento do servidor público, tanto ativo como inativo, era um

gasto administrativo do Estado. Em se tratando de inativo, portanto, não

está refletida a mesma acepção que se tem do termo �aposentado�. Ele
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mantém o seu vínculo com o Estado e por isso está submetido à legisla-

ção que rege o servidor ativo, podendo inclusive ser submetido a proces-

sos e à perda de seu benefício como inativo.

Reencontro de critérios

O sistema público de Previdência no Brasil não pode ser abandona-

do. Não se pode aceitar que uma reforma conduzida com espaço demo-

crático de discussão abandone esse sistema geral, julgando-o sustentá-

vel. Esse sistema é a base da Previdência pública no Brasil, não conce-

dendo hoje benefícios à altura da sobrevivência digna dos trabalhadores

que para ele contribuem.

Dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social, 99% se-

quer atingem quatro salários mínimos. O maior benefício pago chega a R$

1.300,00 e não ao teto de R$ 1.561,00. Com esse benefício e esse teto é

possível que os trabalhadores, ao se retirarem da sua atividade produtiva,

vivam dignamente? Aliás, não é com esse teto, é com muito menos que isso.

Será que não é possível uma reestruturação da arrecadação desse

Regime Geral de modo que ele se aproxime dos melhores momentos da

história da Previdência? Hoje a contribuição do trabalhador do setor

privado para o Regime Geral, não importando o quanto ganhe, está em

torno de, no máximo, R$ 171,00, tomando como referência o teto de

benefício de R$ 1.560,00.

Por que não pensar na reestruturação da arrecadação do Regime

Geral de forma a reestruturar também o perfil de direitos e benefícios

previdenciários? Em vez de cortar a integralidade dos benefícios e venci-

mentos do Regime Próprio de Servidores Públicos, por que não aproxi-

mar o Regime Geral desse patamar de direitos? Por que não trazer o

direito à integralidade do benefício, acompanhado da reestruturação da

arrecadação ou da tributação sob o Regime Geral, da mesma maneira

como se faz com relação ao servidor público? Por que não pensar no

sistema com base nesse reencontro de critérios?

No momento em que mais for preciso usufruir do seu trabalho, o que

o trabalhador irá obter: a estrutura de benefício que o Regime Geral tem

mantido � não por impossibilidade, mas por objetivos � ou a

reestruturação desse patamar de benefício de modo a aproximar o sis-

tema público de Previdência dos reais objetivos do trabalhador? No final

de sua vida laborativa, ele quer, pelo menos, a decência de uma vida

digna.


