UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO

VINÍCIUS DANIEL CANTARELLI FOGLIARINI

A PREVIDÊNCIA SOCIAL E O DIREITO ECONÔMICO: alterações
constitucionais previdenciárias e as políticas econômicas subjacentes de 1988
a 2018

Rio de Janeiro
2019

VINÍCIUS DANIEL CANTARELLI FOGLIARINI

A PREVIDÊNCIA SOCIAL E O DIREITO ECONÔMICO: alterações
constitucionais previdenciárias e as políticas econômicas subjacentes de 1988
a 2018

Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito
da Universidade Estácio de Sá, como
requisito obrigatório para a obtenção do
título de Mestre.
Orientador: Professor Doutor Gustavo
Silveira Siqueira.

Rio de Janeiro
2019

VINÍCIUS DANIEL CANTARELLI FOGLIARINI

A PREVIDÊNCIA SOCIAL E O DIREITO ECONÔMICO: alterações
constitucionais previdenciárias e as políticas econômicas subjacentes de 1988
a 2018

Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito
da Universidade Estácio de Sá, como
requisito obrigatório para a obtenção do
título de Mestre.
Orientador: Professor Doutor Gustavo
Silveira Siqueira.

Rio de Janeiro, _______ de ________________ de 2019.

Banca Examinadora

_________________________________________
Doutor Gustavo Silveira Siqueira
Orientador
Universidade Estácio de Sá - UNESA

__________________________________________
Titulação e Nome Completo
Examinador(a)
Instituição

___________________________________________
Titulação e Nome Completo
Examinador(a)
Instituição

Nota: ___________________

AGRADECIMENTOS

Esta dissertação, sem dúvida, resulta do auxílio de várias pessoas queridas e
às quais quero expressar meus sinceros agradecimentos:
Ao meu orientador Professor Dr. Gustavo Silveira Siqueira por toda tolerância,
paciência e estímulo para enfrentar todos os desafios que surgiram na elaboração
desta dissertação. Por suas contribuições ao presente trabalho que sem elas não
seria possível chegar aqui.
Ao Professor Dr. Enzo Bello, por todo o seu apoio e amizade, pelos livros
emprestados e, especialmente, por me lembrar do Martin Fierro: “[...] Lleváte de mi
consejo, fijáte bien en lo que hablo: el diablo sabe por diablo pero más sabe por viejo
[…]”.
À Professora Dra. Fernanda Duarte Lopes Lucas da Silva agradeço pelas
orientações ofertadas na banca de qualificação em que me foi sugerida a pesquisa à
Constituinte na matéria Previdência Social, o que se revelou de vital importância
para o desenvolvimento do estudo.
Agradeço à professora Dra. Vanice Regina Lírio do Valle por todos os
diálogos e pelo nudge no curso.
Aos meus pais pelo estímulo e apoio incondicional, e por compreenderem os
momentos de ausência exigidos para a realização do Mestrado e para redigir esta
dissertação. Agradeço, meu filho, Luís Antônio, que contribuiu diretamente com esse
trabalho nos debates sobre o método cartesiano de Descartes.
À minha esposa Valeria, que pelo momento especial que estamos vivendo,
soube compreender

meu caráter

(entendido em língua castelhana),

mas

principalmente por estar junto, codo a codo.
Agradeço os autores do material utilizado nesta pesquisa, por suas obras, que
mostram a necessidade de se entender o Direito posto, e que vale a pena a luta.
Agradeço o Professor Dr. Alfredo Copetti Neto, ao Professor Mestre Leonardo
da Cunha Kurtz e ao Professor Mestre Marcos Luiz Lovato, que souberam ouvir e
contribuir com o desenvolvimento desse trabalho, amigos certos para as horas
difíceis, fato cada vez mais raro de se encontrar.
Agradeço pelas músicas de Ian Anderson, que estiveram Skating away on the
thin ice of the new day comigo quase que diariamente.

Por fim, peço desculpas as pessoas que não foram nominadas, mas que de
alguma forma contribuíram para a realização deste trabalho, que ainda que seja um
trabalho individual, somo frutos do meio em que vivemos e todos que passam por
nós um pouco fica, meus agradecimentos.

Se eu fosse alguém ou mandasse
neste mundo de vileza
Só pensava numa coisa
- Acabar com a pobreza.
Dar à vida outra feição
Mais igual, mais repartida,
Seria o meu grande sonho,
A minha grande alegria,
E cada boca num beijo
Dar o pão de cada dia.
(António Botto)

RESUMO

A presente pesquisa tem como objetivo verificar se é possível entender a
Previdência Social a partir do Direito Econômico, levando em conta as políticas
econômicas subjacentes adotadas em cada governo e seus reflexos nas emendas
constitucionais, isso porque se adota como premissa que há um descompasso entre
o texto constitucional originalmente posto e os rumos da Previdência Social
conforme as alterações que vem sendo levadas a cabo nos dispositivos
constitucionais. O caminho percorrido tem início ainda na Constituinte, nas atas das
reuniões da Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente que culminaram
no anteprojeto do Relator apresentado, antecessor do texto promulgado na
Constituição de 1988, como forma de se entender o âmago do texto posto no
sentido de analisar as principais tônicas trazidas nos debates em matéria de
Previdência Social. A partir disso busca-se analisar as principais emendas
constitucionais aprovadas até hoje, conforme as políticas econômicas subjacentes
de cada governo e sua relação, ou dissonância, com o ideário constitucionalmente
proposto. Além disso é feito um estudo acerca da definição da Seguridade Social e
dos elementos do Direito Econômico, da Constituição Econômica para que se possa
analisar sua aproximação com à Previdência Social como forma de pacto social e de
concretização dos objetivos fundamentais da república. A pesquisa realizada, de
abordagem qualitativa, possui como metodologia a pesquisa teórica, com análise
documental, legislativa e técnica de revisão bibliográfica a partir de uma perspectiva
jurídico-sociológica.
Palavras-chave: Constituinte. Previdência social. Direito econômico. Constituição
econômica.

RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo verificar si es posible entender la
Previdencia Social a partir del Derecho Económico, teniendo en cuenta las políticas
económicas subyacentes adoptadas por cada gobierno, eso porque se adopta como
premisa que hay un descompás entre el texto constitucional originalmente puesto y
los rumbos de la Previdencia Social conforme las reformas que se vienen haciendo.
El camino recorrido empieza en la Asamblea Constituyente, en las actas de las
reuniones de la Subcomisión de Salud, Seguridad y Medio Ambiente que culminaron
en el anteproyecto del Relator presentado, antecesor del texto promulgado en la
Constitución de 1988, como forma de entender el núcleo del texto puesto en el
sentido de analizar las principales tónicas traídas en los debates en materia de
Previsión Social. A partir de eso se busca analizar las principales enmiendas
constitucionales aprobadas hasta hoy, conforme las políticas económicas
subyacentes de cada gobierno y su relación, o disonancia, con el ideario
constitucionalmente propuesto. Además se hace un estudio sobre los elementos del
Derecho Económico y de la Constitución Económica para que se pueda analizar su
aproximación con la Seguridad Social como forma de pacto social y de concreción
de los objetivos fundamentales de la república. La investigación realizada, de
abordaje cualitativo, tiene como metodología la investigación teórica, con análisis
documental, legislativo y técnica de revisión bibliográfica a partir de una perspectiva
jurídico-sociológica.
Palabras claves: Constitución. Seguridad social. Derecho económico. Constitución
económica.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 10
2 A PROPOSTA DA PREVIDÊNCIA NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 ...................... 17
2.1 O PROCESSO HISTÓRICO DA ELABORAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988
................................................................................................................................. 18
2.2 OS DEBATES DA SUBCOMISSÃO DE SAÚDE, SEGURIDADE E MEIO
AMBIENTE QUE ANTECEDERAM O ANTEPROJETO ........................................... 21
2.3 ETAPAS SEGUINTES DO ANTEPROJETO DO RELATOR .............................. 52
2.4 CONCLUSÕES PARCIAIS ................................................................................ 60
3

ANÁLISE DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS E OS REFERENCIAIS

TEÓRICOS DAS POLÍTICAS ECONÔMICAS SUBJACENTES ÀS REFORMAS DO
ESTADO E DA PREVIDÊNCIA NO PERÍODO 1988-2018 ...................................... 63
3.1 EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 3 DE 17 DE MARÇO DE 1993 ...................... 66
3.1.1 As políticas econômicas subjacentes à emenda constitucional nº 3 de 17
de março de 1993 ................................................................................................... 68
3.2 EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20 DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998 ............. 71
3.2.1 As políticas econômicas subjacentes à emenda constitucional nº 20 de 15
de dezembro de 1998 ............................................................................................. 77
3.3 EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003 ............. 83
3.3.1 As políticas econômicas subjacentes à Emenda Constitucional nº 41, de
19 de dezembro de 2003 ........................................................................................ 85
3.4 A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47 DE 06 DE JULHO DE 2005 .................. 88
3.4.1 As políticas econômicas subjacentes à Emenda Constitucional nº 47, de 6
de julho de 2005 ..................................................................................................... 91
3.5 A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 70 DE 29 DE MARÇO DE 2012 ................. 92
3.5.1 As políticas econômicas subjacentes à emenda constitucional nº 70 de 29
de março de 2012 ................................................................................................... 93
3.6 CONCLUSÕES PARCIAIS ................................................................................ 97
4 A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA .......................... 98
4.1 A BUSCA DE UM CONCEITO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL ...................... 99
4.2 CONCEITOS E ELEMENTOS FUNDAMENTAIS DO DIREITO ECONÔMICO 106
4.3 FUNDAMENTOS DO DIREITO ECONÔMICO ................................................. 109

4.4 CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA ....................................................................... 110
4.5 CONCLUSÕES PARCIAIS .............................................................................. 114
5 CONCLUSÃO ..................................................................................................... 116
REFERÊNCIAS ................................................................................................. 12020

10

1 INTRODUÇÃO

A Previdência Social foi disposta na Constituição de 1988 como Direito Social
Fundamental, consubstanciada no constitucionalismo social, consagrado no artigo
6º, onde os direitos sociais são destinados a toda e qualquer pessoa, princípio da
universalidade, como mínimo existencial1.
A resposta do constitucionalismo social no Brasil é histórica no enfrentamento
da ditadura militar recém experimentada, que se traduziu em uma nova ordem
econômica e social, “rejeitando as teorias de mercado autorregulado”2.
O pacto da previdência social é o reflexo dessa ordem na Constituição de
1988, com comandos dirigentes que afetam o legislador a seguir suas premissas,
inseridas na ordem posta, essencialmente como Direito Fundamental Social. Possui
dimensão objetiva, com eficácia em todo o ordenamento jurídico com valores
básicos e diretivos da atuação da administração, consagrado como mais-valia das
normas de direitos fundamentais3.
Ainda que o caráter dirigente também encontre estopo na previdência social,
ela foi detalhada na Constituição de 1988, como os critérios de aposentação e
outros benefícios regulados, inclusive regras de aposentadoria por idade ou por
tempo de contribuição. Em sendo papel do Estado regular e intervir para que o seu
fim seja atingido, já são onze emendas constitucionais, onde pelo menos três delas
ocasionaram profundas alterações no sistema previdenciário brasileiro (EC 20/1998,
EC 41/2003 e EC 47/2005).
Como se deram essas reformas e em que conjuntura política e econômica de
governos é uma parte do estudo, onde busco verificar as tendências dessas
modificações conforme se alternam os governos e como a Previdência Social acaba
sendo modificada por um ou outro de acordo com suas matizes ideológicas,
especialmente se elas vão se aproximar ou se afastar dos dispositivos inicialmente
postos na Constituição, principalmente sobre o entendimento do Direito Econômico e
da Constituição Econômica e Dirigente.

1

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos
fundamentais na perspectiva constitucional. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. E-book.
l. 5165.
2
BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento. São Paulo: Malheiros, 2005.
p. 33.
3
SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., l. 3457.
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Estudar a Previdência Social a partir da instauração da Assembleia Nacional
Constituinte convocada pela EC nº 26, de 27 de Novembro de 1985 e como se
desenvolveram os seus debates através das 24 reuniões celebradas pela
Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente é o ponto de início do
presente trabalho, onde busco identificar as principais preocupações dos
Constituintes na elaboração do anteprojeto, assim como de todos os participantes
que contribuíram na formação da convicção de seus ideais, que servirão de base
fundamental para entender o que se buscava na Previdência Social antes mesmo da
promulgação da Constituição de 1988.
Entendo importante

trazer

os

debates

ocorridos

nas

reuniões

que

antecederam o anteprojeto do relator perfectibilizado pela Subcomissão. Para tanto
me utilizo da pesquisa qualitativa, em que o trabalho, nesse aspecto, desenvolve
uma narrativa retirada das atas das reuniões ocorridas, sendo que é através dessa
fonte que se pode verificar a preocupação e o âmago dos dispositivos sugeridos que
posteriormente foram alterados, em razão das diversas fases da Constituinte, até se
chegar aos efetivos dispositivos dispostos da Constituição de 1988. Esse percurso
poderá revelar o verdadeiro espírito enquanto norma constitucional.
Como se verá, os motes dos debates no âmbito da Previdência Social não
mudaram muito, desde as primeiras reuniões da Subcomissão até as sucessivas
emendas constitucionais, no que tange a preocupação do legislador, que está
sempre adstrita à situação econômica e à possibilidade de se alcançar direitos.
Após o estudo das reuniões da Constituinte que antecederam o texto
promulgado, passo à pesquisa para a análise das Emendas Constitucionais para
observar como vem sendo modificada a Previdência Social na Constituição, não
somente no que concerne aos regimes previdenciários propriamente ditos, quando
analisados individualmente, mas na forma como estão sendo alterados em relação
às políticas econômicas subjacentes frente a cada governo.
Assim, busco entender como está sendo alterada a matéria a partir da análise
do Direito Econômico, especialmente se as reformas estão vinculadas a uma
evolução natural do modelo trazido na Constituição de 1988, ou do fato de que as
reformas teriam um viés estritamente ligado às políticas econômicas dos governos
conforme suas matizes ideológicas em contraponto ao que se pode verificar na
Constituição Econômica.
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Adoto como premissa a existência de um descompasso entre o modelo
normativo constitucional da Previdência Social, que preconiza a redistribuição e a
justiça social, e o adotado na prática através das emendas constitucionais na
matéria, o que poderá revelar a dissonância entre as dimensões da norma jurídica e
do fato social.
O entendimento das matizes previdenciárias da Constituição de 1988 podem
estar sendo torcidas para atender o que os governos pretendem conforme a linha
ideológica e a política econômica que busquem repercutir; portanto, é necessário
investigar esse descompasso entre a norma criadora e os fatos modificativos das
normas constitucionais, ocasionadas pelas sucessivas emendas.
Portanto, pretendo estudar a Previdência Social analisando os debates
ocorridos na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente, os dispositivos
originários da Constituição e as sucessivas Emendas Constitucionais de maneira a
identificar os motivos e as consequências do descompasso entre o modelo
constitucional de 1988 e o paulatino advento e expansão do modelo neoliberal em
determinados períodos de governos, enquanto modelos de políticas econômicas
adotadas.
O estudo do Direito Econômico, ou a sua efetiva aplicação, poderá fornecer
melhores subsídios para o entendimento da atuação do Estado brasileiro, enquanto
Governo Federal, na Previdência Social no período pós Constituição Federal de
1988. Por isso, entendo prudente, traçar linhas gerais de estudo do Direito
Econômico, que a par da sua conceituação, fundamentos e elementos atinentes a
este ramo do Direito, como meio de verificar se o seu entendimento guarda relevo
em estudo correlato à Previdência Social, já que as políticas econômicas estão
estritamente atreladas ao entendimento e aplicação do próprio Direito Econômico,
onde os Governos de cada momento demonstram preocupação em alterar os
direitos postos e buscam soluções conforme suas vertentes ideológicas.
Enquanto Advogado militante na área da Previdência Social identifico
constantes ajustes nas normas jurídicas afetas à Previdência Social que
caracterizam e geram insegurança jurídica, bem como, no mais das vezes,
tolhimento

de

direitos

dos

contribuintes,

em

dissonância

das

diretrizes

constitucionais inicialmente postas caracterizado pela constitucionalização social a
partir da proposta que foi absorvida e normatizada, conhecer e analisar os seus
paradigmas teóricos subjacentes, levadas a efeito a par das políticas econômicas
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adotadas e os do modelos propostos, através da posição da doutrina pertinente e
das alterações ocorridas na Previdência Social ao longo de suas emendas
constitucionais, assim como os referenciais teóricos das políticas econômicas
subjacentes.
Nos últimos anos observa-se uma atuação do Estado voltada a diminuir suas
responsabilidades perante o contribuinte, por meio da redução dos seus custos
previdenciários. Por outro lado, o contribuinte tem a expectativa, quase sonho, de vir
a ter uma aposentação rentável, o que gera um conflito de interesses, talvez,
inconciliáveis entre Estado e contribuintes.
De outra parte, a Previdência Social pode vir a ser uma solução para o
arrefecimento das desigualdades socioeconômicas no Brasil, através de uma
adequada distribuição de renda, enquanto benefício de aposentadoria. Através do
estudo dos conceitos da própria Previdência Social a partir do Direito Econômico é
plausível verificar as possibilidades de novos caminhos serem traçados para que a
Previdência Social venha a cumprir o seu papel, ou ajude a Constituição a cumprir
os objetivos fundamentais da república do art. 3º, entre eles, de erradicar a pobreza
e diminuir as desigualdades sociais.
O confronto entre a Constituição de 1988 e as Emendas pode revelar que as
reformas não estão atreladas a uma evolução natural do modelo trazido
originalmente, mas do fato de elas terem uma carga com um viés estritamente ligado
às políticas econômicas subjacentes dos governos conforme suas matizes
ideológicas, muitas vezes desalinhadas do modelo posto.
A partir dessa análise será possível aferir se seria relevante, ou mesmo
possível, adotar a aplicação do Direito Econômico no atingimento de uma
Previdência Social que promova a justiça-social, evitando um possível descompasso
do que executa cada Governo, conforme altera o texto constitucional para
corresponder as suas políticas econômicas, transformando a Constituição num
emaranhado de emendas que não correspondem ao que foi levado a efeito pelo
Constituinte originário.
Diante desse panorama tenho que o presente trabalho se mostra relevante
por buscar conhecer a Previdência Social do modelo inicialmente discutido na
origem da Constituição de 1988 e de uma visão a partir do Direito Econômico,
podendo vir a tornar-se adequada à medida que dialoga com referenciais teóricos
diferentes

dos

normalmente

utilizados

no

campo

do

Direito,

buscando
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entendimentos de cunho econômico político e as suas influências sobre as reformas
sofridas em matéria de previdência, que se mostra também relevante sob o ponto de
vista social, econômico e acadêmico, onde poderá demonstrar uma outra forma de
enxergar a Previdência Social a partir do Direito Econômico, ou seja, a busca do
entendimento da raiz constitucional social democrata que acercam a Previdência
Social.
Essa implicação com o Direito Econômico é importante para que se busque a
tão almejada segurança jurídica em matéria de previdência, evitando que se mude
as matizes constitucionais à medida que cada governo venha a tentar impor sua
ideologia, enquanto política econômica adotada, através de reformas que destoam
do objetivo constitucional da justiça social. Certamente, não se justifica em
simplesmente não se alterar o texto constitucional e mantê-lo engessado, até
mesmo porque há previsão constitucional neste sentido, mas de forma a possibilitar
maior diálogo e abertura para que os contribuintes saibam e tenham plena
consciência do que lhes espera economicamente no futuro em que já não possam
por meio do trabalho buscar seu próprio sustento e, em sendo o trabalho um dos
fundamentos da ordem econômica, cabe ao Estado suprir a falta por meio de
políticas econômicas adequadas e atreladas ao pacto social.
Em relação à orientação epistemológica o estudo baseia-se no modelo
constitucional da Previdência Social, das discussões que antecederam a própria
Constituição no âmbito da Constituinte, e das emendas sofridas através do
referencial teórico-normativo, que muitas das vezes não correspondem a norma ao
fato, entendo pela utilização da Teoria Crítica, como forma de cotejar a teoria e a
realidade fática-normativa, em um raciocínio dedutivo.
Max Horkheimer, em sua “Teoria Tradicional e Teoria Crítica”, assinala que
“as categorias: melhor, útil, conveniente, produtivo, valioso, tais como são aceitas
nesta ordem [social], são para ele suspeitas e não são de forma alguma premissas
extra científicas que dispensem a sua atenção crítica”, por isso a análise da
Constituição de 1988 a partir da Constituinte, a fim de identificar as premissas da
Previdência Social discutidas nos debates da Constituinte, como base o processo
legislativo e histórico registrado pela Câmara dos Deputados, até chegar no
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momento analisar e compreender como as alterações são postas consoante as
políticas econômicas subjacentes de cada governo4.
Mas, ainda, não poderia olhar a Previdência Social de forma isolada, ou
mesmo autônoma, ou mesmo independente, precisava eu entender como a
Previdência Social é afetada, através do estudo dos fundamentos do Direito
Econômico e as implicações das Emendas nas regras da Previdência Social.
Com inspiração no Método Cartesiano de Descartes estudar as coisas mais
simples, estudando o processo legislativo, não a técnica em si própria, mas em seu
resultado normativo, e os modelos propostos assim como os efetivamente
aprovados em matéria de Previdência Social, através de pesquisa dos arquivos da
Câmara dos Deputados, até referências teóricos perpassam pela revisão
bibliográfica de modo a entender como a matéria é conceituada em relação a
Constituição e como é entendida pela dogmática como Direito Fundamental5.
No entanto, somente esse viés não é suficiente para entender o modelo
constitucional, onde são pesquisadas obras para compreender a dimensão
programática e social posta na Constituição6, ao mesmo tempo que se verifica sua
inversão pela políticas econômicas adotadas7, momento em que se verifica a
necessidade de uma melhor compreensão do Direito Econômico em suas bases8.
Assim, buscando o referencial teórico normativo com a análise o pensamento
doutrinário em matéria de Previdência Social busco o cerne constitucional ideológico
da Constituição de 1988 para uma leitura pelo Direito Econômico, buscando
identificação e familiaridade com as políticas econômicas subjacentes9.
A pesquisa tem natureza qualitativa, assume abordagem político econômico,
teórico normativo, tendo como análise documental as reuniões da Constituinte que
culminam com o anteprojeto do Relator da Subcomissão de Saúde, Seguridade e
Meio Ambiente, pertencente a Comissão da Ordem Social que antecederam a
promulgação da Constituição 1988, as emendas constitucionais sofridas, como
fontes primárias, e revisão bibliográfica, como fonte secundária e, ainda,
4

HORKHEIMER, Max. Teoria tradicional e teoria crítica. Rio de Janeiro: [s.n.], [20--?]. p. 125-162.
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos
fundamentais na perspectiva constitucional. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. E-book.
6
GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988 (interpretação e crítica). 14.
ed. São Paulo: Malheiros, 2010.
7
BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento. São Paulo: Malheiros, 2005.
8
SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras linhas de direito econômico. São Paulo: LTR,
2017.
9
HARVEY, David. Neoliberalismo, história e implicações. 5. ed. São Paulo: Loyola, 2014.
5
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documentais: Ipea e organismos correlatos, doutrina do campo do Direito, da Política
e Direito Econômico, publicações em periódicos e artigos científicos, assim como
dissertações10 e teses11.

10

MULATINHO, Juliana Pessoa. Os (des)caminhos da cidadania no Brasil: a Constituição entre o
neoliberalismo e o neodesenvolvimentismo. 2016. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de
Direito, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.
11
GENTIL, Denise Lobato. A política fiscal e a falsa crise da seguridade social brasileira –
análise financeira do período 1990-2005. 2006. Tese (Doutorado em Economia) - Instituto de
Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.
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2 A PROPOSTA DA PREVIDÊNCIA NA CONSTITUIÇÃO DE 1988

Neste capítulo é analisada a Constituinte no que tange a Comissão da Ordem
Social, especificamente, pela Subcomissão de Saúde, Seguridade e do Meio
Ambiente, através dos debates instaurados que antecederam o anteprojeto do
Relator12.
Compreender quais foram os anseios dos participantes das reuniões e dos
Constituintes não somente no resultado, enquanto anteprojeto do Relator, mas sim
da importância que é dado a cada matéria debatida e qual foram os resultados
desses debates enquanto norma. Para tanto, a pesquisa inicia descrevendo os
debates que se estabeleceram durante a Constituinte de 1988, cujo material de
consulta se deu através das atas que registraram os trabalhos desenvolvidos, que
estão dispostos nos “Anais da Assembleia Constituinte” disponibilizados no sítio do
Senado Federal13, bem como me utilizei do “Processo Histórico da Elaboração do
texto Constitucional” de elaboração da Câmara dos Deputados disponibilizados em
seu sítio14.
A pesquisa é dirigida especificamente aos trabalhos da Comissão e
Subcomissão responsáveis pela redação do anteprojeto do Relator vinculados a
Previdência Social, se faz essa ressalva porque a Subcomissão se atém a outras
matérias, Saúde e Meio Ambiente, por isso as reuniões trazidas apresentam
intervalos de numeração irregular, sendo descartadas as que não guardam
pertinência com o tema.
Apesar da pesquisa se direcionar Regime Geral da Previdência Social, dado a
proximidade que vem ocorrendo entre os regimes previdenciários, são traçados
comparativos ente um e outro Regime, conforme se mostre relevante para o
entendimento do estudo, isso porque, como se poderá perceber mais adiante, a
12

BRASIL. Emenda Constitucional nº 26, de 27 de novembro de 1985. Convoca Assembleia
Nacional Constituinte e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 15 fev. 2000.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc26.htm. Acesso
em: 1 fev. 2019.
13
BRASIL. Senado Federal. Anais da Assembleia Constituinte. Brasília: Senado, [1985?].
Disponível em: https://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/CT_Abertura.asp. Acesso em: 1 fev.
2019.
14
BRASIL. Câmara dos Deputados. Constituição Federal: etapas e fases. Brasília: Câmara, [1987?].
Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte. Acesso
em: 1 fev. 2019.
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própria Previdência Privada teve participação no desenrolar dos trabalhos da
Subcomissão de Saúde, Seguridade e do Meio Ambiente, que acaba revelando
relação entre o regime que se estuda.
A Previdência Social faz parte da Seguridade, nos debates da Subcomissão,
assim como também é parte a saúde e a assistência social, onde a própria definição
e posição como integrante da Seguridade é motivo de debates nas reuniões que se
seguem.

2.1 O PROCESSO HISTÓRICO DA ELABORAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988
Promulgada no dia 5 de outubro de 1988, a Constituição Cidadã15, na
expressão de Ulysses Guimarães, Presidente da Assembleia Nacional Constituinte,
teve como sua égide os movimentos democráticos e os movimentos civis do “Diretas
já”. Tais movimentos lutavam pelo voto direto à eleição presidencial de 1985 na
busca do Estado Democrático de Direito da Nova República, personificada em
Tancredo Neves, que veio a romper o regime imposto pelo golpe militar de 196416.
A Mensagem Presidencial nº 48, de 28 de junho de 198517, deu início a
formação da Assembleia Nacional Constituinte, sendo enviada ao Congresso
Nacional a Proposta de Emenda à Constituição nº 43/198518, que convocou
Assembleia Nacional Constituinte, sendo encaminhada a Mensagem nº 49/1985 ao
Congresso Nacional19, assinada pelo então Presidente José Sarney que solicitou
que fosse atribuído caráter preferencial ao recebimento da Proposta de Emenda à
Constituição com ela encaminhada.
Sobreveio o Decreto nº 91.450, de 18 de julho de 198520, que instituiu uma
Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, prevendo em seu artigo 1º a
15

BRASIL. Câmara dos Deputados. Constituições brasileiras: constituição cidadã. Brasília:
Câmara, [1988]. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada. Acesso em: 15 mar. 2019.
16
G1. 55 anos do golpe militar de 1964. G1, 31 mar. 2019. Disponível em:
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/03/31/55-anos-do-golpe-militar-de-1964.ghtml. Acesso em: 1
maio 2019.
17
BRASIL. Câmara dos Deputados. Mensagem nº 48, de 1985-CN [...]. Brasília: Câmara, [1985?].
Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/arquivos1/emenda.pdf. Acesso em: 15 mar. 2019.
18
Ibidem, loc. cit.
19
Ibidem, loc. cit.
20
BRASIL. Câmara dos Deputados. Decreto nº 91.450, de 18 de julho de 1985. Institui a Comissão
Provisória de Estudos Constitucionais. Brasília: Câmara, 22 jul. 1985. Disponível em:
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composição de 50 membros de livre escolha do Chefe do Executivo, restando
conhecido como “Anteprojeto Afonso Arinos”21, que “Apesar do texto do anteprojeto
ter sido publicado no suplemento especial do Diário Oficial da União de 26 de
setembro de 1986, o documento não foi enviado oficialmente ao Congresso
Nacional”22, nota-se que de mesma data da Emenda Constitucional nº 26/1985.
A

Assembleia

Nacional

Constituinte

foi

convocada

pela

Emenda

Constitucional nº 26, de 27 de novembro de 198523, e contou com ampla
participação de toda sociedade no envio de sugestões para a criação do texto
constitucional. Foram coletadas 72.71924 sugestões de cidadãos de todo o país, em
um processo caracterizado pela ampla divulgação da evolução dos trabalhos,
realizada através de jornais, televisão e rádio, o que permitiu a participação
democrática que se buscava25.
O resultado desse trabalho conjunto é tido como um texto moderno, com
inovações de relevante importância para o constitucionalismo brasileiro e mundial.
A Constituição de 1988, ao contrário da Constituição anterior, destinou títulos
próprios para a questão da ordem econômica e social: “A Ordem Econômica e
Financeira”, Título VII; e, “Da Ordem Social”, Título VIII.
Apesar dessa organização não há desvinculação entre os temas, já que o
caput do art. 170, que inaugura o Título VII, dispõe que a ordem econômica tem por
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social,
enquanto que o art. 194 caput inaugura o Título VIII dispondo que a ordem social
tem como objetivo o bem-estar e a justiça social, logo tanto a ordem econômica
como a social tem como corolário a justiça social.
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-91450-18-julho-1985-441585publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 15 mar. 2019.
21
BRASIL. Câmara dos Deputados. O processo constituinte: antecedentes. Brasília: Câmara,
[1985]. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processoconstituinte/antecendentes. Acesso em: 15 mar. 2019.
22
Ibidem, loc. cit.
23
BRASIL. Emenda Constitucional nº 26, de 27 de novembro de 1985. Convoca Assembleia
Nacional Constituinte e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 28 nov. 1985.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc2685.htm. Acesso em: 15 mar. 2019.
24
BRASIL. Câmara dos Deputados. Constituição Federal: sugestão dos cidadãos. Brasília: Câmara,
1987. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestaodos-cidadaos. Acesso em: 15 mar. 2019.
25
BRASIL. Câmara dos Deputados. 30 anos da Constituição. Brasília: Câmara, [2018]. Disponível
em: http://www.camara.leg.br/internet/agencia/infograficos-html5/constituinte/index.html. Acesso em:
20 jan. 2019.
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A Constituição de 1988, como marco do retorno do Estado Democrático de
Direito, dispõem sobre os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, define um
modelo econômico de bem-estar, dentre os quais o pacto da Previdência Social,
reflexo dessa ordem.
Entender o que o Constituinte quis amparar em matéria Previdência Social, se
mostra adequado à medida que reflete os anseios da sociedade plural. Os trabalhos
da Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente, poderão identificar quais
foram os conceitos discutidos e como se chegou ao texto aprovado. Para tanto, o
trabalho é dirigido ao arcabouço histórico desenvolvido pela Câmara dos Deputados,
cujo resultado é “O Processo Histórico da Elaboração do Texto Constitucional”26,
bem como dos “Anais da Assembleia Constituinte”27, disponibilizados pelos sítios do
Senado.
Os

trabalhos

constitucionais

foram

distribuídos

entre

Subcomissões

temáticas28, responsáveis pela elaboração dos dispositivos constitucionais por
subtemas; Comissões temáticas, responsáveis pela elaboração dos Capítulos por
temas; as Comissões de Sistematização, que elaboraram os Títulos, sistematizaram
os dispositivos aprovados pelas Comissões e elaboração do Projeto de Constituição;
o Plenário da Assembleia Nacional Constituinte - ANC, discutia e votava toda a
matéria; e Comissão de Redação, responsáveis pela redação final da matéria
aprovada29.
Entre os trabalhos desenvolvidos na ANC foi criada a Comissão da Ordem
Social, que entre outras engloba a Subcomissão da Saúde, Seguridade e do Meio
Ambiente, sob a presidência do Constituinte José Elias Murad – PTB/MG, sendo os
trabalhos dessa Subcomissão em matéria de Previdência Social o objeto de estudo
no desenvolvimento do presente capítulo.
26

BRASIL. Câmara dos Deputados. Constituições brasileiras: constituição cidadã. Brasília:
Câmara, [1988]. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada. Acesso em: 15 mar. 2019.
27
BRASIL. Senado Federal. Anais da Assembleia Constituinte. Brasília: Senado, [1985?].
Disponível em: https://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/CT_Abertura.asp. Acesso em: 31
mar. 2019.
28
BRASIL. Câmara dos Deputados. Constituição Federal: etapas e fases. Brasília: Câmara, [1987?].
Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte. Acesso
em: 15 jun. 2019.
29
BRASIL. Câmara dos Deputados. O processo histórico da elaboração do texto constitucional:
Assembleia Nacional Constituinte 1987-1988. Brasília: Câmara, 1993. Disponível em:
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicaocidada/publicacoes/o-processo-historico-da-elaboracao-dotexto/Introducaodaobracompleta.pdf.
Acesso em: 31 mar. 2019.
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2.2 OS DEBATES DA SUBCOMISSÃO DE SAÚDE, SEGURIDADE E MEIO
AMBIENTE QUE ANTECEDERAM O ANTEPROJETO

A fim de atender a melhor fidedignidade possível na pesquisa legislativa,
buscou-se nas atas das reuniões da Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio
Ambiente os debates travados no âmbito da Constituinte, quais eram as reais
preocupações ou intenções dos legisladores naquele momento. Assim a pesquisa
documental como método de compreensão e produção do conhecimento se mostra
o meio adequado para verificar os conceitos e sentimentos que foram registrados
nas discussões. Diante desse panorama será possível analisar até mesmo o
cotidiano dos trabalhos, com suas dificuldades e debates dos participantes, desde
Constituintes até representantes da sociedade e das entidades que trabalham com a
Previdência.
A pesquisa qualitativa pode proporcionar esse desiderato, já que foi feita em
seu aspecto mais natural possível30. Não se afere, se constrói, se descreve os
debates da Constituinte através da análise documental obtida nos “Anais da
Assembleia Constituinte”31 e no “Portal da Constituição Cidadã”32. Justifica-se o
trabalho que se segue neste capítulo neste aspecto, buscando descrever a realidade
que seguiram as pautas das reuniões da Subcomissão e os diálogos dos seus
participantes.
Os trabalhos da Constituinte não se encerraram com a aprovação do
anteprojeto do Relator da Subcomissão, que ainda foi submetido à apreciação das
Comissões temáticas, de Sistematização, apreciação pelo Plenário e ainda pela
Comissão de redação, ou seja, o anteprojeto é apenas uma das sete etapas que se
seguiram até a redação final do texto constitucional33.
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WEBLEY, Lisa. Qualitative approaches to empirical legal research. In: CANE, Peter; KRITZER,
Herbert M. (ed.). The oxford handbook of empirical legal research. Oxford: Oxford University
Press, 2010. p. 927.
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BRASIL. Senado Federal. Anais da Assembleia Constituinte. Brasília: Senado, [1985?].
Disponível em: https://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/CT_Abertura.asp. Acesso em: 31
mar. 2019.
32
BRASIL. Câmara dos Deputados. Constituições brasileiras: constituição cidadã. Brasília:
Câmara, [1988]. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada. Acesso em: 15 mar. 2019.
33
BRASIL. Câmara dos Deputados. Constituição Federal: etapas e fases. Brasília: Câmara, [1987?].
Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-
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No entanto, o objetivo não foi esgotar todo o processo da Constituinte no que
se refere à Previdência Social, mas buscar nas discussões do anteprojeto da
subcomissão, entender as preocupações que cercaram os debates, que, por sua
vez, refletiam o pensamento existente. Ou seja, a intenção não é analisar o processo
constituinte como um todo, mas buscar nos debates o cerne das preocupações
existentes na matéria.
Como a Subcomissão tratou de outros temas não afetos a Previdência Social,
como Saúde e Meio Ambiente, são relatadas apenas as reuniões que tenham como
mote a Previdência Social, por isso não há uma sequência de todas as reuniões,
mas somente daquelas afetas ao presente trabalho.
Deve-se destacar o fato de que a Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio
Ambiente foi formada por Constituintes de matizes ideológicas partidárias plurais, o
que significa dizer que foi formada por 7 partidos políticos diferentes, representados
por 23 Constituintes: PMDB: Paulo Macarini; Ronaldo Aragão; Alarico Abib; Borges
da Silveira; Eduardo Moreira; Carlos Mosconi; Fábio Feldmann; Geraldo Alckmin;
Joaquim Sucena; Jorge Uequed; Raimundo Rezende; Hélio Costa; PFL: Francisco
Coelho; Gandi Jamil; Julio Campos; Maria de Lourdes Abadia; Orlando Bezerra;
PDS: Adylson Motta; Cunha Bueno; PDT: Floriceno Paixão; PTB: José Elias Murad;
PT: Eduardo Jorge; PL: Oswaldo Almeida, Suplentes: PMDB: Mattos Leão; Abigail
Feitosa; Albérico Filho; Carlos Sant’Ana; Fernando Cunha; Hilário Braun; Luiz Soyer;
Milton Lima; Francisco Rollemberg; Raimundo Bezerra; Roberto Vital; PFL: Jofran
Frejat; Lúcio Alcântara; Pedro Canedo; Raquel Cândido; Mendes Thame; PDS: Davi
Alves Silva; Lavoisier Maia; PDT: Nelson Seixas; PTB: Francisco Rossi; PT: Vitor
Buaiz; PL: Vago34.
Importante ressaltar que a descrição dos trabalhos que se passa a relatar tem
como fonte a compilação das atas registradas, obtidas no sítio do Senado, as
referências as páginas, portanto, são de referência a esse documento35.

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte. Acesso
em: 14 abr. 2019.
34
BRASIL. Câmara dos Deputados. Comissão da Ordem Social. Brasília: Câmara, [1987].
Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processoconstituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b. Acesso em: 15 mar. 2019.
35
BRASIL. Senado Federal. Assembleia Nacional Constituinte (atas de comissões): Subcomissão
de saúde, seguridade e meio ambiente. Brasília: Senado, 7 abr. 1987. Disponível em:
http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/constituinte/7b_Subcomissao_De_Saude,_Seguridade_E
_Meio_Ambiente.pdf. Acesso em: 15 mar. 2019.
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A 1ª reunião realizada pela Subcomissão se deu em 07/04/1987, seguidas por
outras vinte e três reuniões. As primeiras reuniões disseram respeito a providências
de ordem interna e esclarecimentos sobre prazos regimentais a serem cumpridos.
No que tange a Seguridade, evidenciou-se a busca por audiências públicas com as
entidades estatais, dos trabalhadores e patronais, buscando diálogo especial com o
Ministério da Previdência Social e as autoridades responsáveis pelo INPS, IAPAS e
outras entidades vinculadas a estes órgãos, inclusive entidades de Seguridade
privada36.
A 6ª reunião, realizada em 21/04/1987, foi marcada pela presença das
entidades de previdência privada nos trabalhos desenvolvidos pela Subcomissão,
onde se fez presente a Associação Nacional da Previdência Privada (ANAPP), a
Superintendência de seguros Privados (SUSEP), a Confederação Brasileira de
Aposentados e Pensionistas37.
Aberto os trabalhos dessa reunião, iniciou a fala o presidente da ANAPP, Sr.
Amaury Soares Silveira, ressaltando a importância da Previdência Privada no Brasil,
especialmente pelo fato que a Previdência Privada surgiu concomitante a
Previdência Social que não abrangia a totalidade das pessoas que poderia abranger.
Onde a Previdência Social teve como existência regular a Lei Eloy Chaves em 1923
e com a expansão e universalização da Previdência Social a Previdência Privada
passou a ser complementar, já que “todos nós sabemos que a Previdência Social
não pode procurar conceder padrões acima dos necessários à sobrevivência das
pessoas que contribuem”38.
Ressaltou a dificuldade que a Previdência Privada enfrentava por não ter uma
legislação própria, que somente a partir de seminários em 1954, é que se passou a
discutir mais fortemente essa necessidade, culminando com a edição da Lei
6.435/1977. Sendo a abrangência dessa Lei a definição de atuação das entidades
abertas, ligadas ao Ministério da Fazenda, e as fundações subordinadas ao
Ministério da Previdência e Assistência Social. Seguiu discorrendo sobre as
dificuldades da Previdência Privada no âmbito legal e sintetizou sua fala ao final
para sensibilizar a Casa para que a Previdência Privada tivesse uma definição na
36

BRASIL. Senado Federal. Assembleia Nacional Constituinte (atas de comissões): Subcomissão
de saúde, seguridade e meio ambiente. Brasília: Senado, 7 abr. 1987. p. 1. Disponível em:
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Constituinte, ressaltando que a Previdência Privada fosse realmente uma atividade
Complementar à Previdência Social.
Seguindo os debates na casa, a SUSEP na pessoa do Sr. João Régis,
Superintendente, fez referência ao elevado número de participantes da Previdência
Privada, onde sugere ser na proporção de 10% da população economicamente
ativa, e que esse número se deve ao fato de ser um dos mais eficientes mecanismos
do capitalismo moderno de complementação da Previdência Social. Asseverou que
esse é um fenômeno mundial assumindo importância crescente, onde os fundos de
pensão se tornam os mais importantes investidores institucionais, que as leis
editadas em matéria de Previdência Privada tem se tornado um facilitador de
atuação na área, especialmente pelo fato de permitir a dedução do imposto de renda
de aportes realizados pelos trabalhadores e empregadores criando condições para
que a Previdência Privada viesse a se desenvolver significativamente nos próximos
anos, defendeu que se a Constituição reconhecesse a existência da Previdência
Privada estaria se dando um grande passo como mecanismo importante do
capitalismo moderno estendendo a toda sociedade brasileira39.
Passadas as explanações iniciais começaram os debates que buscaram
identificar a forma de aplicação dos recursos de responsabilidades de cada ente, o
Sr. Régis, Superintendente da SUSEP esclareceu que as entidades fechadas,
conhecidas como fundos de pensão, estavam vinculadas à Secretaria de
Previdência Complementar do Ministério da Previdência, enquanto que as entidades
abertas estavam afetas às previdências de seguro privados, vinculadas ao Ministério
da Fazenda.
O Constituinte Eduardo Jorge ressaltou que cerca de 50% da população
trabalhadora estava descoberta da seguridade social, demonstrou preocupação no
sentido de que o desenvolvimento da Previdência Privada poderia aumentar ainda
mais as desigualdades dos brasileiros, isso porque a atividade seria desenvolvida
grandemente nos setores que tem mais lucratividade no capitalismo brasileiro que
são os bancos, sendo que os próprios bancos vinham investindo cada vez mais no
setor40.
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Nos debates que se seguiram foi levantado pelo Constituinte Adylson Motta
qual seria o número de pessoas economicamente ativas no Brasil que estavam fora
da seguridade social, onde o Sr. Amauri Soares Silveira não soube responder ao
certo, mas declarou que o número tendia a crescer já que tinha notícias de que se
pretendia incluir nos segurados a dona-de-casa e o trabalhador rural, onde sugere
um número possível de 30 milhões de contribuintes41.
O Constituinte Eduardo Jorge esclareceu que no senso de 1985 existiam
cerca de 25 milhões de trabalhadores brasileiros não cobertos pela Previdência
Social. Retornando a palavra ao Constituinte Adylson Motta, ressaltou a
necessidade de acabar com privilégios, citando casos que conhecia no Rio Grande
do Sul, como quando um Desembargador ou Ministro do Tribunal de Contas falecia
a pensionista recebia integralmente os vencimentos, enquanto que se um
funcionário comum falecia, a viúva ficava com uma pensão ínfima sem ser capaz de
fazer frente as despesas ordinárias42.
O Constituinte Eduardo Jorge afirmou que em 1985 o IBGE realizou pesquisa
que apontou a existência de 53 milhões de pessoas ocupadas no Brasil, sendo que
28 milhões não eram contribuintes, ressaltando que a primeira preocupação da
Constituinte é a de Universalizar a Previdência no Brasil, então indagou se a
Previdência Privada sobreviveria sem os incentivos que recebia, levando esses
incentivos para a universalidade de cobertura, onde o Sr. Régis respondeu que a
previdência oficial dificilmente teria condições de cobrir toda a sociedade brasileira
mantendo os mesmos padrões, por uma questão não somente de aplicação de
recursos mas de fonte de recursos43.
Iniciou sua fala o Sr. Obed Dornelles Vargas, Presidente da Confederação
Brasileira de Aposentados e Pensionistas, defendendo pontualmente itens que
pretendia que fossem inseridos na Constituição de 1988, como o sistema único de
Previdência Social e Planos e Benefícios, com contribuição tríplice: Governo,
empregador e empregado. Militou pelo alcance a todos, para tanto citou a expressão
“pessoa humana”, para que não houvesse qualquer tipo de discriminação seja ela
qual fosse, como garantia de aposentadoria por tempo de serviço, proteção à
41
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maternidade e contra as consequências da velhice, da invalidez e da morte, onde
asseverou que tratava-se da garantia da Previdência Social contra as tentativas de
sua substituição pela Previdência Privada, que somente com um amplo sistema de
Previdência Social garantir-se-ia o preceito constitucional de que todos são iguais
perante a lei, defendendo, entre outros aspectos, o monopólio estatal na Previdência
Social dos seguros com sistema colegiado na Administração e fiscalização de todos
os órgãos da Previdência Social com representação igualitária dos três contribuintes,
reivindicando a administração paritária, tripartite e igualitária44.
Especial relevo guardou a sua fala no que tange aos recursos obtidos com a
contribuição da previdência, que passo a transcrever:
Permissão constitucional para haver destinação específica no caso de taxas
e tributos destinados à Previdência Social. Isto é um preceito que julgamos
imprescindível para evitar-se a tradicional inadimplência do Estado em
relação aos seus compromissos para com a Previdência Social. Também
tem prevalecido intencional confusão entre as contribuições a que o Estado
se compromete a recolher à Previdência Social, e a execução do orçamento
fiscal em regime de caixa única. Achamos que uma coisa nada tem a ver
com a outra, além do que a manipulação de tais recursos em sistema de
caixa única, acaba até mesmo por comprometer e englobar inversamente
os próprios recursos oriundos das contribuições de empregados e
empregadores. Como consequência, têm sido frequentes os desvios de
recursos da Previdência Social para obras, investimentos e atividades
alheias as suas finalidades, com prejuízo para a execução do plano de
benefício dos segurados. Se isso não bastasse, a retenção dos recursos em
poder das autoridades financeiras federais, tem resultado na quebra da
indispensável autonomia administrativa subordinada aos eventuais
interesses fisiológicos da máquina governamental. Proibição da utilização
de recursos da Previdência Social em obras, investimentos e atividades
alheias a seus fins específicos. Trata-se de dispositivo de importância
capital. O alcance social da Previdência não pode ficar condicionado a
eventuais manipulações de seus recursos e patrimônio, como
historicamente tem ocorrido. Enquanto se proclama a inexistência de
recursos previdenciários para o atendimento de suas finalidades eles têm
sido desviados para diversos empreendimentos governamentais, como
sejam, a construção de Brasília, de Itaipu, da Nuclebrás, da
Transamazônica, da Vale do Rio Doce, da Ponte Rio-Niterói, da Ferrovia do
Aço e outras mais45.

Defendeu, ainda, a necessidade de se fixar critérios mínimos de concessão e
reajustes dos proventos da inatividade dos trabalhadores abrangidos. Por fim, que a
Previdência Social fosse vista como um sistema de seguridade social e não uma
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instituição de beneficência; que a LBA, a Funabem e outras instituições fossem
integradas na Previdência Social, passando a ser atendidas com recursos fiscais
específicos a ela destinadas, exemplificou como recursos próprios as taxas
provenientes da taxação de lucros extraordinários, das grandes heranças de capitais
e outras fontes46.
Os debates que se seguiram na casa com a fala do Constituinte Orge Uequed
e do Sr. Obed trataram do custeio da Previdência Social, em que a Constituinte
asseverou existir uma proposta entre os Constituintes sobre a necessidade de
taxação sobre o faturamento global das empresas e de um percentual sobre o
orçamento dos Estados e Municípios, no sentido de que apenas a folha de
pagamento não refletia o elevado faturamento das empresas, o que foi corroborado
pelo Sr. Obed no sentido de que a folha por si só não bastava, até porque haveria
um grande número de trabalhadores informais na indústria, sem carteira assinada.
Considerando o caso da mulher trabalhadora rural, ponderou o Sr. Osvaldo Almeida,
que não lhe era reconhecido o direito de se aposentar, mas tão somente ao homem
trabalhador rural.
Retornou-se ao ponto sobre a aplicação dos recursos provenientes das
contribuições previdenciárias onde a preocupação fundamental estava na afetação
do valor arrecadado. O Constituinte Adylson Motta ressaltou que o grande problema
da Previdência Social foi o fato de não haver sido criado um fundo, de não ter sido
aplicado o valor arrecadado, exemplificou que as primeiras aposentadorias aos 30
anos se deu em 1973 e as de 35 anos em 1978, momento em que o governo teve
que fazer frente às despesas com os primeiros aposentados, e não tinha recursos,
porque o valor foi desviado para se construir Brasília e outras distorções, dispondo,
ainda, que se houvesse sido criado o fundo, não teriam ocorrido as crises que
ocorrem na Previdência Social.
Encerrada a primeira reunião nota-se na fala dos Constituintes uma grande
preocupação no que concerne à universalidade do atendimento dos cidadãos
economicamente ativos, que apesar de não trazerem números exatos as opiniões se
mostraram no sentido de que apenas uma metade da população estaria sendo
atingida pela Previdência Social, casos específicos como o da trabalhadora rural.
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Em 22/04/1987, foi realizada a oitava reunião, que entre outros, contou com a
presença do Ministro da Previdência e Assistência Social, Sr. Raphael de Almeida
Magalhães, que ao iniciar a sua fala defendeu a necessidade de que a Constituição
definisse a orientações e princípios básicos que serviriam de norte à política de
Previdência Social. Pela própria conceituação, Previdência Social que deveria estar
inserta na Seguridade Social, já que a Seguridade seria um risco de cobertura
coletiva e não contratual ou individual, mas uma concepção mais ampla e
abrangente tal como a Seguridade Social. Defendeu princípios a serem seguidos
pela Previdência Social como a universalização de cobertura, sem qualquer tipo de
distinção, bem como a necessidade de definir a prioridade da cobertura aos riscos
básicos como de morte, incapacidade e doenças, buscando ainda pelo “risco da
seletividade”, no sentido de que a Previdência Social seja dirigida e orientada de
forma preferencial aos brasileiros de mais baixa renda. Defendeu, ainda, a
democratização da Previdência Social, de modo que, em sendo um instrumento
compulsório, a gestão fosse atribuída aos formadores dessa receita, ou seja,
trabalhadores e empregadores, devendo o Estado normatizar e ter pouca ingerência
na gestão dos recursos, numa posição mais passiva na administração do sistema.
Ressaltou que a Previdência Social administrava o maior orçamento público
compulsório do país, equivalente a 35% da totalidade da receita tributária da União,
sendo gerido pelo Executivo sem qualquer forma ou tipo de controle pelo Legislativo,
que a democratização da gestão deveria ser definida, ajustada aos compromissos
fundamentais da democracia47.
A par da questão da universalidade que vinha sendo debatida e defendida em
várias manifestações, seguiu o Constituinte Eduardo Jorge levantando a questão
para dizer que muitas pessoas não eram abrangidas pela Previdência Social,
especialmente no caso das donas-de-casa, das trabalhadoras rurais e dos
trabalhadores que estavam no setor informal. O Sr. Raphael ponderou que havia
diferentes classes de trabalhadores informais, que o autônomo enquanto
contribuinte obrigatório deveria contribuir normalmente, mas os trabalhadores
informais acabavam não contribuindo por conta dos valores cobrados, e que uma
alíquota diferenciada para os casos dos informais seria uma via atrativa e assim
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facilitaria o acesso ao sistema previdenciário de forma que passariam a ser
contribuintes regulares, enquanto que as trabalhadoras rurais ou eram dependentes
ou eram trabalhadoras e que a questão da dona-de-casa era um tanto peculiar já
que sua atividade por não gerar renda, não era um trabalho com valor econômico,
fato esse que precisaria ser melhor estudado para verificar o seu enquadramento. Já
em relação à previdência privada, entendeu que poderia ser incluída na legislação a
previdência complementar estatal, ofertada individualmente48.
O Constituinte Sr. Adylson Motta ressaltou o desejo de se estabelecer uma
nova ordem com a promulgação da nova Constituição, que em não sendo definitiva,
pelo menos duradoura ao definir princípios básicos em diversos setores, tal assertiva
teve razão de ser pelo fato de que o Ministério estaria encaminhando ao Congresso
para deliberação projeto de Lei, que entre outras abarcaria a questão da previdência
complementar em relação ao regime geral, que se de fato ocorresse a votação
dessa Lei poderia esvaziar o conteúdo constitucional que se estava buscando com a
Constituinte, em sentido contrário entendeu o Sr. Raphael que os trabalhos podiam
andar de forma concomitante, não acarretando conflito ou esvaziamento49.
Retornando ao aspecto orçamento da previdência, o Sr. Raphael sintetizou
sua fala afirmando ser um ponto fundamental para evitar desvios dos recursos da
Previdência Social que o orçamento fosse votado no Congresso Nacional,
ressaltando que essa seria uma medida para que não ocorressem desvios de
recursos, o que caracterizaria um grande avanço democrático. Além disso, sugeriu
que a gestão dos recursos fosse realizada somente pelos empregadores e
trabalhadores, de forma que o Estado não tivesse ingerência efetiva na gestão50.
O Sr. Raphael seguiu argumentado acerca do trabalhador rural e na
universalização do atendimento e abrangência da Previdência Social, colocando
como solução o ajuste no plano de benefícios e criando condições ao contribuinte,
estabelecendo um período transitório ou de permanência no Funrural ou de ingresso
no sistema contributivo na qualidade de autônomo de baixa renda numa relação de
trabalho formal. Neste passo seria como uma indução à formalização do mercado de
trabalho no campo, passando a ter carteira assinada e assim em igualdade de
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condições do trabalhador urbano, onde se estimou que cerca de 25% da estrutura
produtiva no campo permitiria esse enquadramento, enquanto que na segunda
modalidade, como autônomo, abarcaria o restante já que independeria da relação de
emprego direta, ressaltando que a terceira alternativa, os que permanecem no
Funrural, apesar de menos abrangente tenderia a desaparecer num espaço de 10
anos, devendo ser suprimido ou pelo regime autônomo, ou pelo regime de
formalização do mercado de trabalho51.
O Presidente da Subcomissão encerrou os trabalhos e endossou algumas
ideias trazidas pelo Ministro Sr. Raphael, especialmente no que dizia respeito ao
orçamento da Previdência Social52.
No dia 28/04/1987 teve início a décima reunião53, tomou a palavra o Sr.
Rodolfo R. Júnior como representante da Diretoria da Central Única dos
Trabalhadores (CUT), trazendo reivindicações pontuais em matéria de Seguridade
Social, apresentou a tripartição das contribuições entre a União, empregadores e
empregados na proporção de sua capacidade contributiva, sendo que as empresas
contribuiriam sobre a folha de salários e sobre o faturamento bruto, enquanto que os
empregadores contribuiriam sobre seus salários, e a União, por sua vez, se
encarregaria de prover os recursos destinados a cobrir eventuais necessidades
suplementares da seguridade social54.
Todos teriam acesso as prestações da Seguridade, competindo ao Estado a
formulação, execução e o controle de uma política de Seguridade Social, tendo o
dever de coordenar o sistema nacional de Seguridade Social único, igualitário,
universal e descentralizado, garantindo a participação nas decisões das entidades
representativas. A aposentadoria se daria aos 30 anos de serviço se homem e 25 se
mulher, ou para ambos aos 60 anos de idade com computo integral de serviço não
concomitante prestado à União, Estados ou Municípios, com reciprocidade entre
serviço público e privado para efeitos de aposentadoria, sendo que os valores pagos
a título de aposentadoria, pensões e auxílios de prestação continuada iguais à da
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atividade com reajuste do salário mínimo, vedada a redução por motivo de retorno à
atividade remunerada55.
Após alguns debates que se seguiram no âmbito da questão da saúde e
frente às questões levantadas pelos Constituintes, retomou a palavra o
representante da CUT para esclarecer os pontos que foram levantados,
especialmente no que tange ao alcance da Previdência Social, que ao assistir a fala
do Ministro da Previdência entendeu que a Previdência social se propunha a se
estender a todos habitantes do território nacional, mas o que estaria disposto no
documento apresentado, isso porque no item 1 constava que todo cidadão,
residente no país era titular de um conjunto mínimo de direitos sociais,
independentemente de sua capacidade contributiva, enquanto que o item 2 colocava
que era dever do Estado assegurar, aos que tivessem capacidade contributiva, um
sistema de benefícios e serviços que lhes proporcionassem bem-estar56.
Observou, também, que em relação ao custeio da Previdência Social seriam
três os níveis de custeio: empregados, empregadores e a União. Ocorre que pela Lei
orgânica da Previdência Social, a União contribuía com a administração dos
Sistemas, que em 1986 isso importava em 22 bilhões de cruzados, sendo que no
Orçamento anual da União estava colocado para ser cedido 12 milhões de cruzados,
e na realidade a União acabou repassando somente 7 bilhões de cruzados.
Ressaltou, ainda que, pela legislação os empregadores contribuíam com uma
percentagem em cima da folha de salário dos seus empregados, mas que era de
conhecimento notório, que isso não ocorria, que em reportagem publicada pelo
Jornal do Brasil, se essas dívidas dos empregadores fossem pagas os valores
seriam suficientes para cobrir com todo o orçamento anual da própria Previdência
em 198557.
Finalizou para dizer que a CUT analisou que a estrutura da Previdência Social
deveria ter um plano de seguridade social extensivo a todos os habitantes, a todas
as pessoas do território nacional. Para as pessoas que não tinham capacidade
contributiva a União, através de recursos próprios, deveria garantir os meios
mínimos de subsistência digna a essas pessoas. No entanto, para aquelas pessoas
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que tinham capacidade contributiva seria feita um sistema de seguridade social,
onde contribuiriam a União, o empresário e o empregado para que, na ausência, na
falta ou na diminuição de possibilidade de ganho dessas pessoas elas recebessem
da Previdência o auxílio, a pensão ou a aposentadoria, de modo que na realidade a
verba paga pelo trabalhador não seria paga por toda a população, mas paga simples
e somente pelo trabalhador58.
Em 05/05/1987, ocorreu a décima terceira reunião59, tomando a palavra o Sr.
Reinhold Stephanes, ex-presidente do INPS defendeu que o problema fundamental
da Previdência Social era gerencial, um problema de administração, de organização
interna, que se traduziam em demora, erros, fraudes, baixa qualidade, falta de
controle generalizado, imprevisão e um alto custo operacional60.
Exemplificou que existiam 1 milhão de pessoas recebendo de forma
fraudulenta e irregular e que se deixava de arrecadar de 5 a 10% dos contribuintes
urbanos por ineficiência da máquina. Afirmou que na área rural o número era ainda
maior, chegando a 20 e 25%. Ressaltou que deveria se considerar a Previdência
Social como uma empresa de seguros, devendo ser gerenciada e administrada
como uma empresa, ou pelo menos com critérios empresariais, devendo passar por
um ponto fundamental e inicial que seria a profissionalização da Previdência Social,
já que existiam mais de 200 mil profissionais atuando sem o devido treinamento,
aperfeiçoamento61.
Disse que o sistema previdenciário teve grande avanço na era Vargas na
década de 30, mas que em termos de pessoas amparadas começou na fase de
industrialização de Juscelino Kubitschek, onde o setor urbano se desenvolveu mais
rapidamente, ocorrendo uma grande entrada de contribuintes na década de 50.
Informou que em 1985 começou a sair mais gente do que entrar no sistema, sendo
entrada na ordem de 2,3% enquanto que a saída era de 10% anualmente. Ressaltou
que um ponto fundamental a ser observado era a alteração da pirâmide
populacional, que era revista anualmente pela área de atuária, mas que isso não
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acontecia mais, que a longevidade vinha se alterando e a expectativa de vida
passou de 68 anos para as mulheres e de 62 para os homens62.
Outro ponto que considerava importante era a perda do valor real de ganho,
onde uma pessoa que se aposentava em 1979 com 10 salários mínimos, em 1987
estava recebendo 6 salários mínimos. Apontou que um dos grandes problemas da
previdência são as aposentadorias precoces, isto é, antes do 50 anos, havendo
pessoas que se aposentavam recebendo 4 ou 5 aposentadorias cumulativamente;
que em pesquisa realizada verificou-se que as pessoas que se aposentavam antes
dos 50 anos de idade eram pessoas pertencentes a profissões mais organizadas
como bancários e funcionários públicos com uma expectativa de vida maior, 70 anos
de idade, enquanto as pessoas que se aposentavam aos 60 anos de idade eram as
pessoas com baixo nível de renda e mão-de-obra desqualificada e com uma
expectativa de vida limite, sendo essa uma questão que precisava ser analisada sob
o ponto de justiça social e de equilíbrio63.
Ressaltou ainda o desequilíbrio gerado frente às aposentadorias que vinham
sendo pagas, especialmente no caso do autônomo que tinham uma média de
contribuição de 10 anos, sendo que o benefício era maior que o prêmio pago; que a
Previdência Social vinha apresentado crises cíclicas; que existiam situações que
acompanhavam a Previdência Social com as fraudes, os erros e a má
administração; que no início, 05 ou 06 anos após a criação da Previdência Social ela
foi suspensa por um decreto na época: “Em virtude do grande número de fraudes,
em virtude da corrupção [...] fica suspensa, por seis meses a Previdência Social”64.
Seguindo os debates o Sr. Reinhold Stephanes passou a responder as
indagações dos Constituintes onde se verifica em sua fala a preocupação com a
discrepância no pagamento de benefícios. Citou casos de pessoas que se
aposentavam com 36 anos de idade, ou na faixa dos 40 ou 45 anos, o que constituía
uma injustiça já que os menos favorecidos não conseguiam chegar nessa idade.
Argumentou que a experiência de outros países demonstrava que a grande maioria
estabelecia uma idade mínima de aposentadoria, embora não soubesse apontar
qual a idade certa, que deveria ser calculada, argumentou que talvez os 55 anos
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seria um limite interessante, mas que de qualquer forma esse limite precisava ser
levado em consideração dada a expectativa de vida do brasileiro que vem
aumentando na média da população65.
Ressaltou, mais uma vez, que se houvesse uma boa administração da
Previdência o aumento seria de pelo menos 10% dos valores atuais; que havia muita
evasão por meio de fraudes; que existiam sugestões para melhorar a arrecadação
através da tributação sobre o faturamento, ou ainda um sistema misto, mas que isso
não seria aconselhável conforme se verificava na experiência internacional.
Retomando os questionamentos dos Constituintes foi indagado acerca da dos
problemas da Previdência Social que eram identificáveis, ao que pontuou sobre a
falta de seriedade dentro de questões gerenciais da Previdência Social; que o
“serviço de cálculos atuariais na Previdência Social praticamente não existe, quando
isto tinha que ser fundamento da Previdência Social. Ele praticamente não existe”66.
Retomando a questão da idade mínima de aposentadoria asseverou que a
idade mínima era um princípio universal, que nenhum país de previdência
organizada deixava de ter idade mínima de aposentadoria; que no Brasil, em 1962,
existia uma idade mínima para todas as categorias, à exceção do serviço público,
mas deixou de existir, sem qualquer justificativa. Esclareceu que quando foi criada a
Previdência a idade mínima era de 50 anos, que em 1960 com a Lei Orgânica ela
passou para 55 anos, deixando de existir para dar equiparação com os funcionários
públicos que não tinham idade mínima, realizando-se assim uma comparação entre
uma grande massa e uma minoria67.
O Constituinte Jorge Uequed tomou a palavra para demonstrar sua
preocupação com o custeio da Previdência social. Asseverou que o trabalhador
tinha as suas contribuições realizadas diretamente na folha, recebendo o seu salário
já com o desconto, ou seja, que não lhe seria possível sequer sonegar a
contribuição se quisesse, entretanto, as empresas, por vezes, deixavam de realizar
a contribuição respectiva, recaindo o encargo somente ao trabalhador. Ressaltou:
[...] assistimos todos os governos, especialmente os de após o Golpe de
1964, implantarem sistemas de privilégios e benefícios, e grandes empresas
de alta tecnologia se instalarem com recursos dos trabalhadores e do
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Governo, ampliando sua produção e a sua rentabilidade, mas diminuindo o
número de empregos, e diminuindo, consequentemente, a sua contribuição
para a Previdência Social. Ora, quando se tenta reformular a Previdência
não se pode deixar de passar imediatamente para o cálculos da sua
manutenção. E mantê-la só para a folha de pagamento apenas seria
condensar e perpetuar injustiças. É indispensável que ela se mantenha,
também e fundamentalmente, sobre o faturamento das empresas68.

Observou, também, que as grandes multinacionais e banqueiros reagiam
contra isso, mas que os interesses da sociedade estavam além dos interesses de
lucro e realizar a tributação sobre o faturamento das empresas facilitaria a
fiscalização, vez que a máquina de fiscalização da previdência não tinha o preparo
adequado para realizar essa atividade e a implementação do novo sistema facilitaria
a fiscalização, sendo que já existia o projeto pronto desde a época do Ministro
Passarinho para implantar uma contribuição sobre o faturamento das empresas,
mas que haveria outra ala que queria permanecer com o sistema vigente, um
sistema antigo e ineficiente69.
Solicitou que o Sr. Reinhold analisasse a proposição nacional de devolução
aos aposentados do valor real e original de sua aposentadoria em salários mínimos;
que isso estaria nas disposições transitórias da nova Carta, pois era preciso
restabelecer aquilo que foi tomado dos aposentados:
[...] foi tomado pela corrupção dos cálculos, porque a Previdência agiu como
bodegueiro desonesto, roubando na hora de fazer a soma, e isto precisa ser
restabelecido [...] terminar com alguns benefícios de aposentadorias
especiais ou privilegiadas para alguma doenças especiais, uma
aposentadoria privilegiada que tem causado hoje um grande processo de
corrupção e que inviabiliza a Previdência Social, beneficiando alguns que
tem acesso às fontes do Poder ou que são amigos de algumas categorias.
Também estabelecer que a aposentadoria na nova Constituição seja
irredutível, calculada em salários mínimos, para preservar trabalhadores,
fundamentalmente, que não tem possibilidades de ter acesso a nenhuma
outra fonte de manutenção depois que chegam à aposentadoria70.

Retomando a palavra o Sr. Reinhold, argumentou que a Previdência Social
não estava sendo estudada com seriedade e profundidade; que eventualmente um
superávit poderia causar euforia ao público, que isso poderia criar problemas no
futuro, porque ninguém estaria entrando no mérito, na profundidade, dos problemas
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que a Previdência Social tinha. Defendeu a falta de segurança que o aposentado
tinha, especialmente quanto ao valor que recebia quando se aposentava, pois desde
1979 em diante havia uma “perda de poder real” e que isso precisaria ser
recomposto71.
Tomando a fala o Sr. Vitor Gomes Pinto, defendeu que as contribuições sobre
o faturamento eram fundamentais; que seriam questões básicas que se
encontravam na raiz do sistema todo; que seria muito justo sob o ponto de vista
social se fazer tributação sobre o capital; que o sistema era baseado em tributação
sobre salários, e em sendo os salários baixos, o sistema então sempre seria pobre.
No dia 11/05/1987, foi realizada a 16ª reunião da Subcomissão que contava
com a participação do Sr. Paulo Mente, Presidente da Associação Brasileira das
Entidades Fechadas de Previdência Privada (Abrapp)72.
Ele destacou a importância da Associação que representava 180 instituições
num universo de 750 empresas, atendendo uma população estimada de 1 milhão e
70 mil trabalhadores; que era um sistema complementar ao da Previdência Social
garantindo aos participantes rendas vitalícias complementares àquelas garantidas
pelo sistema oficial. Ressaltou que o Sistema de Previdência Privada Fechada existe
há mais de dez anos no Brasil, e fez a distinção entre o sistema aberto,
comercializados pelos bancos, por seguradoras e pelos montepios existentes, e o
sistema fechado, em que as entidades operadoras não têm fins lucrativos, sendo
sua atuação diferente das entidades abertas, nesse aspecto73.
Defendeu que a previdência do Estado não seria capaz de satisfazer
inteiramente as necessidades de renda dos aposentados; que o sistema parte de
uma acumulação de poupanças para no futuro serem transformadas em rendas
vitalícias. Trouxe à mesa o pleito dessas entidades, no sentido de que se “reconheça
a criação e o funcionamento do Sistema Privado Fechado como complementar à
atividade do Estado”, e que “essa medida assegurará um desenvolvimento
permanente e não sujeito simplesmente à legislação ordinária que, por vezes, fica
sujeito às políticas monetárias, às políticas fiscais do Estado”; que o sistema
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representava cerca de 5% da força de trabalho existentes no Brasil, requerendo que
o Sistema Privado seja reconhecido como sistema complementar ao do Estado, de
forma a garantir seu amparo constitucional e não somente sujeito às legislações
complementares74.
Observou que as entidade vinham sendo criadas por reivindicações dos
próprios trabalhadores das empresas e por iniciativa de empresários, que em não
existindo o fim de lucro o que se ganha reverte na própria poupança acumulada
pelos empresários e trabalhadores, cujas rendas adicionais são distribuídas em
benefícios; que a administração cabe aos próprios trabalhadores associados às
entidades; que 30%do patrimônio acumulado pelas entidades são canalizados ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento, revertendo em proveito próprio. Ressaltou a
diferença das entidades criadas por Bancos e segurados, que estas sim visam ao
lucro75.
Questionado pelo Constituinte Eduardo Jorge a respeito dos tipos de
empresas que são cobertas pelo sistema fechado de previdência, o Sr. Paulo Mente
discorreu:
[...] das 180 entidades formadas no País, 77 já pertencem ao setor privado.
Temos 103 na iniciativa pública, e 77 entidades já formadas no setor
privado, sendo que essas 77 entidades do setor privado abrangem já 525
empresas privadas, principalmente, de capital nacional. É evidente que a lei,
que hoje regula a atividade da Previdência Privada Fechada, ela não cria
incentivos suficientes aos trabalhadores para que possam reivindicar,
através de suas representações sindicais, dos empresários, para que
entendam que esse sistema realmente deva servir como um sistema
complementar do Estado, pela impotência do Estado de dar tudo aquilo que
o trabalhador deseja. É evidente que a regulamentação toda do sistema
precisa ser melhorada. Para isso é que reivindicamos e, por isso, que
solicitamos o reconhecimento, a nível constitucional, da atividade, para que
a lei do Estado não seja uma lei sempre vinculada a interesses casuísticos.
Precisamos que a nossa legislação seja uma legislação permanente, uma
legislação bem estável que possa, evidentemente, dar ao empresário
incentivos para que criem as suas entidades e, aos trabalhadores,
possibilidades de reivindicar e, com isto, fazer com que a lei seja sempre
mais social e menos econômica, como tem sido até hoje. [...] Apesar de
termos 43% das entidades no meio privado, elas representam hoje apenas
30% em número de segurados. De 1 milhão e 700 mil trabalhadores, que
são hoje associados ao nosso sistema, temos 30%, cerca de pouco menos
29% de 650 mil ligados a entidades, sustentadas pelo setor privado76.
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Seguindo os debates defendeu que o sistema privado precisava ser
considerado como complementar ao do Estado.
A 19ª reunião foi realizada no dia 19/05/1987, onde, tomando a palavra, o Sr.
Constituinte Paulo Macarani observou questões pontuais em defesa da Previdência
Social, enumerando-as:
a – nenhum benefício poderá ser majorado ou criado sem a respectiva fonte
de receita; b – estabelecer a responsabilidade solidária dos dirigentes das
empresas e pelo não recolhimento das contribuições; c – determinar que as
pessoas físicas e jurídicas que não estiverem em dia com a Previdência
Social não poderão transacionar com o poder público; d – estabelecer que a
retenção da contribuição devida à Previdência representa um crime de
sonegação fiscal inafiançável77.

Destacou, ainda, que alguns pontos principais já tinham sido adotados pelo
relator no sentido de que nenhum benefício seria inferior ao salário mínimo; a
equivalência entre o trabalhador urbano e rural, deixando duas questões ainda em
aberto como a questão da mulher dona de casa que trabalha na zona rural ou
urbana e a manutenção do poder aquisitivo do aposentado. Passou a sugerir que a
Previdência Social passasse a ter não somente a previdência compulsória mas
também a previdência voluntária, não esclarecendo como se daria essa previdência
voluntária78.
O Sr. Relator Carlos Mosconi tomou a palavra e observou que não foi
estabelecido nenhum benefício sem que também estivesse definida sua fonte de
receita. No entanto, ressaltou que permanecia uma dúvida em relação ao
trabalhador rural, já que sua fonte de receita seria inadequada e que havia uma
proposta para que a contribuição fosse de 2,5% da produção rural para a produção
com relação aos módulos, que haviam propostas sendo recebidas neste sentido. Diz
ter algumas dúvidas acerca do monopólio da previdência pela União, que
resultariam na proibição da previdência privada79.
Tomando a palavra o Sr. Constituinte Jorge Uequed, dize concordar com a
proposta do Constituinte Paulo Macarini, nas seguintes palavras:
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que o monopólio da União na Previdência estabeleceria também o fim dos
institutos de previdência dos Estados e dos Municípios que se
transformaram em verdadeiros cabides de empregos ou de máquinas
eleitorais, desprestigiando a Previdência e onerando o cidadão em última
análise. A manutenção pela União do monopólio da Previdência vai ser um
processo de fiscalização da sociedade e de outro lado para impedir que o
que os montepios criaram ontem, essas empresas de previdência privada
vão criar amanhã. Porque não há nenhuma garantia do cidadão na
continuidade do recebimento desses benefícios. E quando se tornar um
volume tão grande de associados, passa a ser uma crise social e aí o
Estado entra com recursos para abrandar80.

O Sr. Constituinte Eduardo Jorge referiu que deveria ser homogeneizada a
questão da seguridade social, assistência social e previdência social, propondo que
se referisse a seguridade social em todos os dispositivos. Defendeu que o texto
constitucional deveria ser mais abrangente ao mesmo tempo que entendia
necessário explicitar todos os segmentos da população que estiveram a margem até
então, como os trabalhadores rurais, as trabalhadoras rurais, as donas-de-casa e os
empregados domésticos. Defendeu, ainda, que os principais benefícios que tem
direito a população deveriam ficar explícitos na Constituição. Em relação às
contribuições sobre o faturamento das empresas sugeriu que o texto manifestasse
que fosse sobre o faturamento bruto. Ressaltou que concordava com a colocação do
Constituinte Paulo Macarini e Jorge Uequed no sentido de que a seguridade social
deveria ser monopólio da União. Por fim, observou que em relação à maternidade e
à seguridade deveria existir um item específico propondo a licença para a gestante
em 180 dias81.
No dia 22/05/1987, ocorreu a 21ª reunião da Subcomissão de Saúde
Seguridade e do Meio Ambiente82, que teve a leitura pelo Sr. Relator Carlos Mosconi
de seu Relatório, contendo 39 artigos, sendo 15 deles dedicados a seguridade
social, com 4 artigos como Disposições Transitórias, os quais se transcreve os
atinentes à Seguridade Social:
Art. 14. Todos têm direito à seguridade social, nos termos da lei.
Art. 15. Incumbe à União organizar o sistema de seguridade social, com
base nos seguintes princípios:
I – universalização da cobertura;
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II – equalização do acesso aos benefícios e serviços;
III – equidade na forma de participação do custeio;
IV – distributividade na prestação dos benefícios e serviços;
V – diversificação na base de financiamento;
VI – preservação do valor real dos benefícios, de modo que sua expressão
monetária conserve, permanentemente, o valor real à data de sua
concessão;
VII – unificação progressiva de todos os regimes públicos de previdência.
Art. 16. Os planos de seguro e assistência social do sistema atenderão, nos
termo da lei, aos seguintes preceitos:
I – cobertura dos eventos de doença, invalidez e morte, incluídos os casos
de acidente de trabalho e velhice;
II – ajuda à manutenção dos dependentes;
III – proteção à maternidade, notadamente à gestante, assegurado
descanso antes e após o parto, com remuneração igual à percebida em
atividade;
IV – proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;
V – aposentadoria por tempo de serviço com salário integral.
Parágrafo Único. Quando o segurado exercer atividade laborativa que o
exponha aos riscos de doenças, o tempo de contribuição exigido para
habilitação à aposentadoria por tempo de serviço será reduzido na
proporção do risco, de acordo com critério a serem estabelecidos em lei.
Art. 17. Nenhum benefício de prestação continuada terá valor mensal
inferior a um salário mínimo.
Art. 18. Nenhuma prestação de benefícios ou serviço compreendido na
seguridade social poderá ser criada, majorada ou estendida, sem a
correspondente fonte de custeio total.
Art. 19. A seguridade social manterá plano de seguro coletivo de caráter
complementar, facultativo aos segurados cujos rendimentos do trabalho
ultrapassem o limite máximo de salário-de-contribuição fixado em lei,
observado o disposto no parágrafo único do artigo seguinte.
Art. 20. O sistema de seguridade social será custeado, nos termos da lei:
I – pela contribuição das empresas calculada com base em percentuais
incidentes sobre a folha de salários e sobre o lucro bruto;
ll – pela contribuição direta ou indireta dos trabalhadores;
III – por recursos provenientes de dotações específicas do orçamento da
União.
Parágrafo único. O seguro facultativo previsto no artigo 19 será custeado
exclusivamente por contribuições adicionais dos segurados a ele filiados.
Art. 21. A gestão das instituições de seguridade social terá participação
obrigatória e paritária de representantes da União, das empresas e dos
trabalhadores. Inclusive inativos, na forma estabelecida em lei.
Art. 22. A lei proverá para que os serviços prestados pelo sistema de
seguridade social sejam fiscalizados pela comunidade.
Art. 23. O orçamento do sistema de seguridade social será submetido à
apreciação do Congresso Nacional, obedecidos os prazos e demais
condições de tramitação do orçamento da União.
Art. 24. É vedada a subvenção ou incentivo fiscal dos poderes públicos às
entidades de previdência privada com fins lucrativos.
Art. 25. Os benefícios de prestação continuada concedidos até a data de
promulgação desta Constituição serão revistos, a fim de que seja
restabelecido o valor real que tinham em novembro de 1979, ou à data de
sua concessão, se posterior àquela.
Art. 26. Para efeito de incidência da contribuição empresarial para o sistema
de seguridade social, o lucro bruto será definido com base no Cadastro do
Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas, segundo critérios a serem
estabelecidos em lei.
Art. 27. O sistema de seguridade social organizará, no prazo de dois anos a
contar da data de promulgação desta Constituição, um Cadastro Geral de
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Beneficiários, contendo todas as informações necessárias à habilitação,
concessão e manutenção dos benefícios.
Parágrafo único. A partir da data de implantação do Cadastro, a
comprovação dos requisitos necessários à habilitação aos direitos
assegurados pelo sistema será de inteira responsabilidade deste.
Art. 28. A lei integrará o Serviço Social da Indústria – SESI, e o Serviço
Social do Comércio – SESC, ao sistema de seguridade social, unificando as
duas entidades, e suas respectivas fontes de custeio, numa só instituição
sob a forma jurídica de fundação pública, tutelada pela União83.

O Sr. José Elias Murad, Presidente da subcomissão, colocou o substitutivo
apresentado para discussões de opinião, onde o Constituinte Joaquim Sucena
entendeu que foi apresentado um substitutivo integral do projeto anterior
apresentado em 11/05/1987, ressaltando a problemática na discussão já que as
emendas apresentadas anteriormente se deram em cima do anteprojeto inicial84.
No entanto, o Sr. Constituinte Eduardo Jorge, ressaltou que o resultado do
anteprojeto apresentado se deveu ao fato justamente das emendas terem sido
recebidas, ocasionando a alteração do anteprojeto primeiro, onde entendia que a
partir da leitura das emendas postas pelos Constituintes poderia se discutir o
anteprojeto recém apresentado. Os trabalhos foram suspensos até a parte da tarde,
para que tivessem conhecimento das emendas apresentadas85.
Em continuidade, foi aberta a 22º reunião com o objetivo de discutir e votar o
parecer do Sr. Relator Carlos Mosconi, pela apresentação de substitutivo ao
anteprojeto inicial. No tocante à Seguridade Social, foram aprovados na redação
original os artigos 17, 18, 22 e 23 do anteprojeto apresentado já que não foram
requeridos destaques pelos Constituintes, assim considerados aprovados. Dessa
reunião foram discutidas e votadas as emendas apresentadas dos primeiros quatro
artigos do anteprojeto, não sendo ainda alcançadas as discussões acerca da
seguridade social que somente iniciavam a partir do artigo 1486.
Na 23ª reunião, no dia 23/05/1987, foi retirado de votação o artigo 14, eis que
o Sr. Constituinte Oswaldo Almeida retirou seu pedido de destaque, portanto, restou
aprovado em sua redação original. A importância da aprovação desse artigo 14 diz
respeito às discussões que foram travadas durante as reuniões realizadas, onde
83

BRASIL. Senado Federal. Assembleia Nacional Constituinte (atas de comissões): Subcomissão
de saúde, seguridade e meio ambiente. Brasília: Senado, 7 abr. 1987. p. 254. Disponível em:
http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/constituinte/7b_Subcomissao_De_Saude,_Seguridade_E
_Meio_Ambiente.pdf. Acesso em: 1 abr. 2019.
84
Ibidem, loc. cit.
85
Ibidem, p. 256.
86
Ibidem, p. 256-257.

42

pode se verificar a preocupação dos Constituintes de tornar a Seguridade Social
estendida a todos, vale lembrar que até a promulgação da Constituição de 1988 as
mulheres trabalhadoras rurais não podiam ser contribuintes da Previdência Social,
não estavam amparadas, portanto, ao benefício de aposentadoria. Assim, restou
mitigada a situação para determinar que “todos têm direito à seguridade social, nos
termos da lei”87.
Passada a votação do artigo 15, analisaram-se dois pedidos de destaques. O
Sr. Constituinte Cunha Bueno observou que no projeto do Relator constava
“unificação progressiva de todos os regimes públicos de previdência”, alertando que
em experiências passadas a unificação desses regimes se mostrou temerária,
sugerindo a supressão do inciso VII, de forma que passasse à legislação ordinária e
não constitucional88.
Destacou, também, a existência de institutos em regimes municipais,
estaduais e federais, que a unificação iria ferir a autonomia dos entes municipais e
estaduais estando em descompasso com a Federação. O Relator tomou a fala
defendendo que a unificação seria progressiva e que seria respeitada a autonomia
estadual e municipal, que “o termo ‘progressiva’ é exatamente para poder dar
condição para que essa unificação se dê num prazo indefinido.” A Constituinte
Abgail Feitosa observou a luta dos trabalhadores pelo sistema único89.
O Constituinte Oswaldo Almeida interveio para questionar onde estaria de fato
o aspecto da unificação no art. 15, isso porque afirmou que o Ministro da
Previdência teria dito que somente dentro de oito anos é que se poderia equalizar o
tratamento do homem rural em relação ao urbano, que o rural:
Detém oito dos vinte e dois benefícios que são dados ao homem urbano, e
assim mesmo pela metade, ninguém vai conseguir fixar esse homem no
campo dentro dessa linha de conduta. Daí por que a nossa preocupação de
gravar da melhor forma possível esse aspecto. Comentou-se aqui, por
diversas vezes, que faríamos uma redação mais ampla possível, para que,
em sofrendo os cortes naturais que possa sofrer, ficasse preservada, pelo
menos, a essência. O nosso medo é que, por exemplo, num artigo como
este, o art. 15, que tem sete itens, possam ser cortados alguns desses itens
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e deixar um assunto importante, qual seja, a unificação do tratamento do
trabalhador rural e urbano dentro do princípio de equidade90.

O Sr. Relator Carlos Mosconi argumentou:
Tivemos essa preocupação e está clara no texto. Inclusive, no texto original,
fizemos até uma referência particular ao trabalhador rural, que também
considero, como V. Ex.ª, uma classe absolutamente injustiçada no País, não
tem cobertura alguma não tem assistência de nenhuma espécie e de
nenhum tipo. Neste texto, no inciso II, se diz: “equalização no acesso aos
benefícios e serviços [...]”, a todos! No VII “unificação progressiva de todos
os regimes públicos de previdência”, não havendo nenhuma diferença,
portanto91.

Tomando a palavra o Sr. Presidente José Elias Murad, informou que havia
pedido de destaque do Constituinte Paulo Macarini, com proposta relativa ao art. 15
no seguinte sentido:
Art. 15. A Previdência Social é monopólio da União Federal.
§ 1º. A Previdência Social poderá criar plano complementar de
aposentadoria.
§ 2º. A lei disporá sobre a incorporação pela União das instituições
compulsórias e complementares à Previdência Social92.

Com a palavra o Sr. Constituinte Paulo Mascarani defendeu que o objetivo da
sua emenda era de:
livrar a população brasileira de tristes experiências sofridas com previdência
complementar e previdência particular, que resultaram nos extintos
montepios falidos. Segundo, é se a previdência social compulsória é
responsável por esta gama de benefícios – aliás, inédito no mundo inteiro–,
é justo que ela também possa ter a previdência complementar, usufruindo,
inclusive, desses direitos e dessas vantagens dadas atualmente à
previdência complementar particular. Outro aspecto de extrema relevância
diz respeito aos institutos estaduais e municipais, que hoje representam um
excessivo ônus para os Estados e os Municípios93.

A Sra. Constituinte Abigail Feitosa esclareceu que:
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o que preocupa é a criação de categorias diferentes entre os trabalhadores
civis e militares, funcionários públicos, cada um com um direito diferente.
Para ser mais justo, os trabalhadores, de modo geral, deveriam ter um
sistema único e de acordo com a contribuição, porque há uma mixórdia de
tanta aposentadoria, cada um por um canto. O sistema único seria mais
justo e teríamos como cobrir melhor a população. Um grupo de servidores
contribuem para os Estados, os federais contribuem para o INPS e os
municipais para uma entidade própria do município. A unificação é mais
justa94.

Passada a votação dos pedidos de destaque restou aprovada a proposta do
Sr. Constituinte Paulo Mascarini, para fazer constar o inciso VIII: “A Previdência
Social será uniforme e equivalente a todos os seus associados e dependentes
urbanos e rurais.” No entanto, foi observado pelos Constituintes que o termo
“Previdência Social” não seria adequado e que o termo correto seria “Seguridade”,
devendo ficar ao critério do Relator a correta redação95.
Observo que a Ata da 23ª reunião, de 23/05/1987, apresenta equívoco
quando dispõem que haveria dois pedidos de destaque dos Constituintes Cunha
Bueno e Paulo Mascarini, sendo rejeitados ambos. Em verdade são três propostas,
uma de Cunha Bueno e duas de Paulo Mascarini, sendo que a segunda proposta do
Constituinte Paulo Mascarini restou aprovada como dito acima, por dezoito “sim” e
dois “não”96.
Passada a votação do artigo 16, analisaram-se dois pedidos de destaques
que restaram aprovados. Emendas propostas pelo Constituinte Eduardo Moreira e
do Constituinte Mendes Thame. Restando alterado o inciso V para fazer incluir o
termo “invalidez”, que foi aprovado por unanimidade. A segunda alteração foi a
respeito à alteração do termo “atividade laborativa”, onde a proposta do Constituinte
Antônio Carlos Mendes Thame foi no sentido de que se utilizasse a palavra
adequada “penosa” e a expressão “atividade profissional”, que também restou
aprovada97.
Os artigos 17 e 18 não sofreram pedidos de destaque, permanecendo com
sua redação original do anteprojeto.
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O Sr. Constituinte Cunha Bueno apresentou proposta para ser transformada
no artigo 19, em se mudaria a numeração. O Sr. Presidente, José Elias Murad,
assim informou a proposta: “a todo cidadão brasileiro maior de 65 anos,
independente de prova de recolhimento de contribuição previdenciária, a União
pagará um salário mínimo a título de aposentadoria, mediante requerimento do
interessado”98.
O Sr. Constituinte Cunha Bueno sugeriu acrescentar: “desde que não possua
outra fonte de renda”, na redação, e defendeu a proposta perante a Subcomissão,
ao argumentar:
sei de inúmeros cidadãos que trabalharam durante a vida inteira – e nesta
idade já deram a sua contribuição ao País – e, muitas vezes, não têm os
comprovantes de que recolheram ou, outras vezes, nem mesmo
recolheram. É justo que nessa idade possam ter, pelo menos, um final de
vida digno. Com um salário-mínimo terão a oportunidade de, em um asilo
particular, ou asilo de entidades religiosas etc., ter um final de vida digno99.

O Sr. Constituinte Paulo Mincarone esclareceu que:
Na legislação atual, há um benefício aos idosos com mais de 70 anos, de
meio salário-mínimo, que pelo menos alguma vez tenha contribuído para a
Previdência Social. Esta emenda é um pouco mais abrangente e menos
burocrática do que a legislação existente100.

Recebendo apoio do Sr. Relator Carlos Mosconi “esta emenda está dentro do
espírito do texto do substitutivo. Tem um grande alcance social. É uma emenda
justa, e acolho-a na sua totalidade.” A proposta foi acolhida à unanimidade com 19
votos favoráveis. Restou esclarecido pelo Sr. Presidente, que após a redação final
se ajustaria a numeração adequada, seguindo a votação pela numeração original101.
O artigo 19 teve seu pedido de destaque retirado, permanecendo com a
redação original.
O artigo 20 recebeu quatro pedidos de destaque, sendo aprovadas as
alterações dos incisos I e II, emendas dos Constituintes Cunha Bueno, Paulo
Macarini, Jorge Uequed e Eduardo Jorge resultando em aprovação unanime com 19
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votos favoráveis aos modificativos apresentados. A emenda do Constituinte Jorge
Uequed ao inciso III também foi aprovada por unanimidade. Os debates que se
seguiram diziam respeito à forma de tributação, buscando os Constituintes definir a
melhor forma de tratar a contribuição da empresa. Houve uma preocupação de que
não ocorresse a bitributação da mesma forma que se buscou uma maior clareza
sobre a incidência da contribuição102.
O Sr. Constituinte Gastone Righi defendeu que a na redação deveria constar
“sobre o faturamento” e não “sobre o lucro bruto”, vez que:
Lucro bruto é a receita total, não o lucro. O chamado lucro chama-se lucro
líquido. Na realidade, não convém a expressão “lucro bruto”, porque lucro
bruto só é apurável no final do ano, e daí não teria atualidade nem
instantaneidade. Será sobre o faturamento. Não há faturamento bruto,
porque não faturamento líquido, há faturamento apenas. Então, a expressão
deve ser “faturamento”103.

Outra preocupação que se seguiu quanto à redação do inciso I foi de não
tornar as receitas fechadas, restando aprovadas dois modificativos no inciso I para
fazer constar as expressões “faturamento ou receita” e “dentre outras”.
Para o inciso II houve um pedido de destaque “Por recursos provenientes de
dotações específicas do orçamento da União.”, onde se buscou acrescentar
“Estados e municípios”, esclarecendo o Sr. Constituinte Jorge Uequed que:
como o recolhimento da seguridade fica vinculado à receita ou faturamento
das empresas, e Estados ou municípios não têm faturamento, eles têm um
orçamento. Para evitar que as prefeituras e os Estados coloquem as verbas
antes de Previdência Social, agora, seguridade, como coisa de segundo
plano, e deixem de recolhê-los, pelas suas dificuldades financeiras, é
indispensável que conste a obrigatoriedade de dispor no orçamento do
Município ou do Estado um percentual para a seguridade social. Vai facilitar
a fiscalização e obrigar o recolhimento dessas parcelas104.

A partir dessa intervenção retornou a preocupação com a correta redação do
inciso I, entendendo o Sr. Constituinte Gastone Righi que o termo “pela contribuição
das empresas” estaria excluindo os outros entes, Estados e Municípios e como se
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pretendia a unificação da Previdência Social: “seria interessante os “empregadores”,
em vez de “empresas” porque Estados e municípios jamais são empresas”105.
Foi retomada, então, a votação do inciso I juntamente com o III, por
guardarem pertinência entre si, restando aprovados, por unanimidade, nos termos
“por pela contribuição dos empregados” e “Orçamento da União, Estados e
municípios”106.
Passada a votação ao artigo 21, verificou-se um pedido de destaque,
resultando em aprovação unânime por 19 votos favoráveis para que fosse alterado o
termo “empresas” para “entidades patronais”, onde a redação final passou a constar
da seguinte forma: “A gestão das instituições de seguridade social terá participação
obrigatória e paritária de representantes da União, a nível nacional, estadual e
municipal, das entidades patronais e dos trabalhadores, na forma estabelecida em
lei”107.
Os artigos 22 e 23 não receberam pedido de destaque, logo permaneceram
com a redação originalmente posta no anteprojeto.
O artigo 24 recebeu pedido de destaque pela Constituinte Abigail Feitosa,
resultando em aprovação unânime da proposta apresentada, resultando na seguinte
redação: “É vedada a subvenção ou incentivo fiscal dos Poderes Públicos às
entidades de previdência privada.” Ainda no art. 24, há requerimento de destaque do
Sr. Constituinte Adylson Morta: “A previdência privada, em caráter complementar à
Previdência Social, em todas as suas áreas, em especial aos seus planos de seguro
social ou a eles assemelhados, será regulada por lei”, onde defendeu que a
proposta trazida não feria o que restou recém aprovado no artigo 24, mas que
complementava, podendo ingressar como um parágrafo ou um artigo a mais, já que
o próprio artigo acabava reconhecendo a previdência privada108.
Destaca-se

que

material

disponibilizado

pelo

Senado

apresenta

inconsistências nessa parte109. A página 306 passou para a 207 ao invés da 307,
motivo pelo qual buscou-se outra fonte, vindo-se a encontrar na página da Câmara o
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material com a continuidade correta, embora com outra numeração de página, que
passa-se a utilizar nesta parte110.
O Sr. Relator Carlos Mosconi entendeu existir:
um excesso de zelo do nobre Constituinte Adylson Motta à inclusão de mais
este artigo, já que no art. 24 consideramos - inclusive não havíamos feito no
relatório original - a existência da previdência privada. Não creio, portanto,
seja necessária a redação de mais um artigo para legitimar o que já está
considerado111.

O Sr. Constituinte Gastone Righi Presidente, entendeu em sentido contrário:
“manifesto a minha surpresa, porque entendo que com o art. 19 se quis acabar com
entidades privadas de previdência e, de repente, este artigo as faz renascer.” O Sr.
Constituinte Jorge Uequed, respondeu sua fala para dizer que: “Não, nobre
Constituinte Gastone Righi. O art. 19 garante que elas são complementares. Não
são obrigatórias”112.
Retomando a fala, o Relator esclareceu:
A previdência estatal também pode exercer essa atividade complementar
que cabe apenas à previdência privada. Não estamos colocando como
monopólio da previdência estatal, absolutamente, estamos estendendo a
uma ação da previdência estatal, mas mantendo, inclusive, a existência da
previdência privada113.

A proposta foi posta em votação recebendo 9 não e 11 sim, mantida a
redação do substitutivo. Observa-se que para haver alteração do texto é necessária
maioria absoluta, ou seja, 12 votos, no mínimo, dos participantes da Subcomissão e
não dos presentes, conforme o artigo 21, § 2º do Regimento Interno da Assembleia
Nacional Constituinte114.
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Teve início os debates acerca das Disposições Transitórias, onde o Sr.
Constituinte Jorge Uequed defendeu que era imperioso que fossem restabelecidos
os patamares de aposentadoria que vinham sofrendo profunda defasagem com o
passar dos anos. Os aposentados em 1979 que recebiam 3 salários, estavam
recebendo cerca de 1,4 salários, sendo que a partir da promulgação da Constituição
essa defasagem deveria ser ajustada. Assim, defendeu:
[...] colocar o termo “calculado em salários mínimos”, para que esse
restabelecimento do valor real tenha um parâmetro e, este, para o caso, tem
que ser os salários mínimos que eram calculados para contribuição dos
trabalhadores à época de sua concessão115.

A proposta do artigo 25 foi aprovada por unanimidade e acrescentou-se
“calculado em salários mínimos” após a expressão “valor real”.
Foram retirados os destaques dos artigos 26 e 27, restando aprovados em
sua redação original. Passou-se ao artigo 28, que apesar de ter sido apresentado
um pedido de destaque requerido pelo Constituinte Cunha Bueno, não foi aprovado,
ficando mantida a redação do anteprojeto substitutivo.
O Sr. Presidente José Elias Murad informou que existiam propostas para
serem inseridas, sem informar de que forma seriam ajustadas as propostas no
anteprojeto. Todas as iniciativas eram do Sr. Constituinte Paulo Macarini, que tomou
a palavra e as elencou:
A primeira diz: “A falta de recolhimentos à época de contribuição
previdenciária devida pelas empresas importará crime de sonegação fiscal
inafiançável contra o titular da firma individual, os gerentes, os diretores e os
administradores das empresas e entidades de qualquer natureza.”
A segunda: “O titular da firma individual, os gerentes, os administradores
das empresas e entidades são solidariamente responsáveis pelo principal e
acessório decorrentes da falta de recolhimento da contribuição
previdenciária.” Cria a solidariedade pelo não recolhimento das
contribuições.
A terceira: “Os gerentes, os diretores e administradores das empresas e
entidades públicas, federais, estaduais e municipais serão responsáveis
pelos acréscimos legais decorrentes de recolhimento de contribuição
previdenciárias efetuadas com atraso.”

115

BRASIL. Senado Federal. Assembleia Nacional Constituinte (atas de comissões):
Subcomissão de saúde, seguridade e meio ambiente. Brasília: Senado, 7 abr. 1987. p. 308.
Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/regimento-interno-daassembleia-nacional/resolucao-2-1987. Acesso em: 3 abr. 2019.

50

E a última: “O contribuinte em débito com a Previdência Social não poderá
transacionar com os poderes públicos, inclusive receber verba de qualquer
natureza”116.

O Constituinte ressaltou que enquanto Presidente do IAPAS verificou que
empresas operavam normalmente recebendo suas faturas, mas continuavam em
débito com a Previdência, por esse motivo defendeu que suas propostas visavam
fortalecer a Previdência social e seus interesses assim como dos trabalhadores.
Passado a votação a proposta recebeu quinze “sim” e uma abstenção.
A 24ª reunião ocorreu no dia 25/05/1987 e teve como objetivo votar a redação
final do anteprojeto da reunião anterior. O Sr. Relator Carlos Mosconi passou à
leitura dos artigos os quais transcreve-se a parte pertinente ao estudo, já que a
subcomissão trata de outros temas além da Seguridade Social117.
Dessa forma, o texto referente a Seguridade Social inicia no artigo 15 e
termina no 34, sendo que os três últimos são destinados aos atos das Disposições
Transitórias:
Art. 15. Todos têm direito à seguridade social, nos termos da lei.
Art. 16. Incumbe à União organizar o sistema de seguridade social com
base nos seguintes princípios Itens:
I – universalização da cobertura;
II – uniformização e equivalência dos benefícios e serviços para todos os
segurados e dependentes, urbanos e rurais; (o item 2 também foi
introduzido no lugar do item 2 do texto original, ficando o item 1 inalterado.);
III – equidade na forma de participação do custeio;
IV–distributividade na prestação dos benefícios e serviço;
V– diversificação da base de financiamento;
VI – preservação do valor real dos benefícios, de modo que sua expressão
monetária conserve, permanentemente, o valor real à data de sua
concessão;
VII– unificação progressiva de todos os regimes públicos de previdência.
Art. 17. Os planos de seguro e assistência social do sistema atenderão, nos
termos da lei, aos seguintes preceitos:
I – cobertura dos eventos de doença, invalidez e morte, incluídos os casos
de acidente de trabalho e velhice;
II – ajuda à manutenção dos dependentes;
III– proteção à maternidade, notadamente à gestante, assegurado descanso
antes e após o parto, com remuneração igual à percebida em atividade;
IV–proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;
V – aposentadoria por tempo de serviço e por invalidez permanente, com
salário integral.
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Parágrafo único. Quando o segurado exercer atividade profissional penosa,
insalubre ou perigosa, o tempo de contribuição exigido para habilitação à
aposentadoria por tempo de serviço será reduzido proporcionalmente, de
acordo com critérios a serem estabelecidos em lei.
Art. 18. Nenhum benefício de prestação continuada terá valor mensal
inferior a um salário mínimo.
Art. 19. A partir de sessenta e cinco anos de idade, todo brasileiro,
independentemente de prova de recolhimento de contribuição para o
sistema e desde que não possua outra fonte de renda fará jus à percepção
de renda mensal vitalícia equivalente a um salário mínimo.
Art. 20. Nenhuma prestação de benefício ou serviço compreendido na
seguridade social poderá ser criada, majorada ou estendida sem a
correspondente fonte de custeio total.
Art. 21. A seguridade social manterá plana de seguro coletivo de caráter
complementar, facultativo aos segurados cujos rendimentos do trabalho
ultrapassem o limite máximo de salário de contribuição fixado em lei,
observado o disposta no parágrafo único do artigo seguinte.
Art. 22. A lei disporá sobre o financiamento do sistema de seguridade social,
estabelecendo entre outras, as seguintes fontes de custeio:
I – contribuição dos empregadores calculada com base em percentuais
incidentes sobre a folha de salários e sobre o faturamento ou receita;
II – contribuição direta ou indireta dos trabalhadores;
III – recursos provenientes de dotações específicas do orçamento da União,
Estados e Municípios.
Parágrafo único. O seguro facultativo previsto no artigo 21 será custeado
exclusivamente por contribuições adicionais dos segurados a ele filiados.
Art. 23. A gestão das instituições de seguridade social terá, a nível federal,
estadual e municipal, participação obrigatória e partidária de representantes
da União, das entidades patronais e dos trabalhadores, inclusive inativos,
na forma estabelecida em lei. (Aqui foi alterado apenas a expressão as
entidades patronais e esse tema entrou no lugar de empresas.)
Art. 24. A lei proverá para que os serviços prestados pelo sistema de
seguridade social sejam fiscalizados pela comunidade.
Art. 25. O orçamento do sistema de seguridade social será submetido à
apreciação do Congresso Nacional, obedecidos os prazos e demais
condições de tramitação do orçamento da União.
Art. 26. É vedada a subvenção ou incentivo fiscal dos Poderes Públicos às
entidades de previdência privada.
Art. 27. Incorrerá em crime de sonegação fiscal inafiançável o titular de
firma individual e os gerentes, diretores e administradores das empresas e
entidades de qualquer natureza que deixarem de recolher, nos prazos
legais, as contribuições devidas ao sistema de seguridade social. (Isto é
novo, é sugestão do Constituinte Paulo Macarini, juntamente com os três
seguintes.)
Art. 28. O titular de firma individual e os gerentes, diretores e
administradores das empresas e entidades de qualquer natureza são
solidariamente responsáveis pelo principal e acessórios decorrentes da falta
de recolhimento da contribuição devida ao sistema de seguridade social.
Art. 29. Os gerentes, diretores e administradores das empresas e entidades
públicas federais, estaduais e municipais serão responsáveis pelos
acréscimos legais decorrentes de recolhimento de contribuição com atraso
para o sistema de seguridade efetuado.
Art. 30. O contribuinte em débito com o sistema de seguridade social não
poderá transacionar com os poderes públicos nem deles receber recursos
de qualquer natureza. (O 31º também foi incluído, sugestão do Constituinte
Antônio Carlos Mendes Thame. Os 4 últimos, que eu li agora, são do
Constituinte Paulo Macarini)
Art. 31. Qualquer do povo, o Ministério Público e as pessoas jurídicas são
partes legítimas para requerer a tutela jurisdicional necessária a tomar
efetiva a manutenção das condições de segurança do trabalho, isentando-
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se os autores, em tais processos, das respectivas custas judiciais e do ônus
da sucumbência, exceção feita à litigância de má fé.
Art. 32. Os benefícios de prestação continuada concedidos até a data de
promulgação desta Constituição serão revistos, a fim de que seja
restabelecido o valor real, calculado em salários mínimos, que tinham em
novembro de 1979, ou à data de sua concessão, se posterior àquela.
Art. 33. O sistema de seguridade social organizará, no prazo de dois anos a
contar da data de promulgação desta Constituição, um Cadastro Geral de
Beneficiários, contendo todas as informações necessárias à habilitação,
concessão e manutenção dos benefícios. Parágrafo único. A partir da data
de implantação do Cadastro, a comprovação dos requisitos necessários à
habilitação aos direitos assegurados pelo sistema será de inteira
responsabilidade deste.
Art. 34. A lei integrará o Serviço Social da - Indústria – SESI e o Serviço
Social do Comércio – SESC ao sistema de seguridade social, unificando as
duas entidades, e suas respectivas fontes de custeio, numa só instituição
sob a forma jurídica de fundação pública, tutelada pela União118.

2.3 ETAPAS SEGUINTES DO ANTEPROJETO DO RELATOR

Após a apresentação do anteprojeto do Relator, teve início a terceira etapa do
trabalho constituinte, a das Comissões Temáticas, que por sua vez subdividia-se em
quatro fases: (i) Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão na Comissão; (ii)
Substitutivo do Relator; (iii) Emenda ao Substitutivo e (iv) Anteprojeto da
Comissão.119
Foi apresentado um total de 1.282 emendas ao Anteprojeto da Subcomissão
na Comissão da Ordem Social120, que resultaram no Substitutivo do Relator. Nele, a
Ordem Social foi disposta como Título subdividido três capítulos, onde o Capítulo I
se refere aos Trabalhadores e Servidores Públicos; o Capítulo II à Seguridade
Social; e, o Capítulo III dos Negros, das Minorias e das Populações Indígenas121.
Em justificação, o Relator apontou:
118

BRASIL. Câmara dos Deputados. Assembleia Nacional Constituinte[...]. Brasília: Câmara, 23
maio 1987. p. 326-327. Disponível em:
https://www.camara.leg.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-195.pdf. Acesso em:
21 abr. 2019.
119
BRASIL. Câmara dos Deputados. Constituição Federal: etapas e fases. Brasília: Câmara,
[1987?]. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte. Acesso
em: 30 abr. 2019.
120
BRASIL. Câmara dos Deputados. Constituição Federal: Fase E – Emenda ao anteprojeto da
subcomissão na comissão. Brasília: Câmara, [1987?]. Disponível em:
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicaocidada/o-processo-constituinte/panorama-do-funcionamento/comissoes-tematicas/fase-e-emenda-aoanteprojeto-da-subcomissao-na. Acesso em: 30 abr. 2019.
121
BRASIL. Senado Federal. Assembleia Nacional Constituinte: VII Comissão da Ordem Social –
Substitutivo II. Brasília: Senado, jun. 1987. p. 2. Disponível em:
https://www.camara.leg.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-185.pdf. Acesso em:
30 abr. 2019.
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Os princípios básicos que nortearam a elaboração do Anteprojeto inspiramse na consciência Universal dos direitos Humanos, expressos em
Declarações e Convenções Internacionais a que o Brasil soberanamente
aderiu. O substitutivo reconhece e assegura, portanto, os direitos
fundamentais de uma existência humana digna, a subordinação do
interesse individual ou particular ao social ou coletivo, a igualdade essencial
de todos, não obstante as suas diferenças individuais, e, por óbvio de
consequência, prevê os instrumentos indispensáveis à efetivação dos
atributos e direitos declarados.
[...]
No capítulo da Seguridade social provêm-se normas de caráter geral e
outras, estas últimas aplicáveis especificamente ao campo da saúde, da
Previdência e Assistência social.
O princípio informador da Seguridade Social, em que o Substitutivo se
assenta, é o da universalidade da cobertura, uniformidade de benefícios e
serviços, e equidade no financiamento.
Da Constituição do fundo respectivo devem participar, portanto,
empregados, empregadores e Governo. Sua aplicação, porém, entendemos
que deva ser descentralizada. Em todas as fases da implementação e
administração da Seguridade Social, o Congresso Nacional será chamado a
desempenhar um papel decisivo.
[...]
O Substitutivo contempla, ainda, provisões de caráter geral na linha da
Previdência social pela intercorrência de doença, de invalidez e morte, de
velhice, bem como proteção à maternidade e infância ou, articuladamente
com o disposto antes, nas situações de desemprego eventual122.

Após a fase de Emendas ao Substitutivo, o Anteprojeto da Comissão, no que
concerne ao Capítulo da Previdência Social, passou a conter a seguinte redação:
TÍTULO I - DA ORDEM SOCIAL
Art. 1º A ordem social fundamenta-se no princípio no primado do trabalho
em busca da justiça social.
I - A todos é assegurado o direito ao trabalho com justa remuneração ao
emprego é consignado bem fundamental à vida do trabalhador e ninguém
perderá sem causa justificada;
II - Todos têm direito à moradia alimentação educação saúde descanso ou
lazer vestuário transporte e meio ambiente sadio;
III - Todos são amparados pela Seguridade social e tem direito ao usufruto
do bem-estar social;
[...]
VIII- o Estado estimulará a participação popular em todos os níveis da
Administração pública;
IX - Todo projeto econômico público ou privado deverá destinar recursos
para atendimento das demandas sociais que possam decorrer de sua
implantação das às conquistas tecnológicas e automação não prejudicaram
o direito adquirido dos trabalhadores.
[...]
CAPÍTULO II – DA SEGURIDADE SOCIAL

BRASIL. Senado Federal. Assembleia Nacional Constituinte: VII Comissão da Ordem Social –
Substitutivo II. Brasília: Senado, jun. 1987. p. 2-3. Disponível em:
https://www.camara.leg.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-185.pdf. Acesso em:
30 abr. 2019.
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Art. 38. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações
voltado para assegurar os direitos sociais relativos à saúde Previdência e
Assistência social.
Art. 39. Incumbe ao Poder Público organizar a seguridade social com base
nas seguintes diretrizes:
I - universalidade da cobertura;
II - uniformidade equivalência dos benefícios e serviços para os segurados
urbanos e rurais;
III - equidade na forma de participação do custeio;
IV - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;
V - diversidade da base de financiamento;
VI - irredutibilidade do valor real dos benefícios;
VII - caráter democrático e descentralizada da gestão administrativa.
Art. 40. A seguridade social será financiada compulsoriamente por toda a
sociedade, de forma direta e indireta, mediante as contribuições sociais,
bem como recursos provenientes da receita tributária da União, na forma da
lei.
§ 1º - As contribuições sociais a que se refere o caput deste artigo são as
seguintes:
I - contribuição dos empregadores, incidente sobre a folha de salários,
faturamento e sobre o lucro;
II - contribuição dos trabalhadores;
III - contribuição incidente sobre a renda da atividade agrícola;
IV - contribuição sobre o patrimônio líquido das pessoas físicas;
V - contribuição sobre a exploração de concursos de prognósticos;
VI - adicional sobre os prêmios dos seguros privados.
§ 2º - A lei poderá instituir outras contribuições destinadas a garantir a
manutenção ou expansão da seguridade social.
Art. 41. A folha de salários é a base exclusiva da Seguridade Social e sobre
ela não poderá incidir qualquer outro tributo ou contribuição.
Art. 42. As contribuições sociais a que se refere o artigo 40 e os recursos
provenientes do Orçamento da União comporão o Fundo Nacional de
Seguridade social, na forma da lei.
Parágrafo único - Toda contribuição social instituída pela União destina-se
exclusiva e obrigatoriamente ao fundo a que se refere este artigo.
Art. 43. A programação do Fundo Nacional de Seguridade social será feita
de forma integrada com a participação dos órgãos responsáveis pelas áreas
de saúde, de previdência social e de assistência social, que terão
assegurada sua autonomia na gestão dos recursos.
Parágrafo único - O Fundo Nacional de Seguridade social destinará a
saúde, no mínimo, o equivalente a 30% (trinta por cento) da sua receita,
excluídas as do Fundo de Garantia do Seguro Desemprego e do Fundo de
Garantia do Patrimônio Individual.
Art. 44. O orçamento do Fundo Nacional de Seguridade social será
elaborado anualmente e submetido à apreciação do Congresso Nacional,
obedecidos os prazos e demais condições de tramitação do Orçamento da
União.
Art. 45. O orçamento anual de gastos tributários será submetido à
apreciação do Congresso Nacional, obedecidos os prazos e demais
condições do orçamento da União.
Art. 46. Os financiamentos de programas sociais com recursos do Fundo
Nacional de Seguridade social serão centralizados em uma instituição
financeira governamental que será responsável também pela administração
do Fundo de Garantia do Patrimônio Individual a que se refere o § 2º do art.
2º deste Título.
Art. 47. Nenhuma prestação de benefício ou de serviço compreendido na
seguridade social poderá ser criada, majorada ou estendida sem a
correspondente fonte de custeio total.

55

Art. 48. A lei instituirá o processo pelo qual a população poderá representar
contra o Poder Público nos casos de insuficiente ou inadequado
atendimento pelos órgãos de Seguridade social.
Art. 49. A lei regulará a responsabilidade solidária dos dirigentes e
administrador disse pelo descumprimento das obrigações legais das
empresas em relação à Seguridade Social.
[...]
SESSÃO II - DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Art. 63. Os planos de previdência social do sistema de Seguridade Social
atenderão, nos termos da lei, aos seguintes preceitos:
I - cobertura dos eventos de doença, invalidez e morte - incluídos os casos
de acidente do trabalho – velhice, reclusão, ofensa criminal e
desaparecimento;
II - ajuda a manutenção dos dependentes;
III - proteção à maternidade e a paternidade, naturais e adotivas,
notadamente a gestante, assegurado descanso antes e após o parto;
IV - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário,
inclusive mediante programa de seguro que proporcione auxílio de valor
compatível com o último salário, por período correspondente à média de
doação de desemprego no país.
Art. 64. É assegurada aposentadoria com proventos de valores igual a
maior remuneração dos últimos 12 (doze) meses de serviço, verificada a
regularidade dos reajustes salariais nos 36 (trinta e seis) meses anteriores
ao pedido, garantido o reajustamento para preservação de seu valor real,
cujo resultado nunca será inferior ao número de salários mínimos
percebidos quando da concessão do benefício:
a) com 35 anos de trabalho para o homem;
b) com 30 para mulher;
c) com tempo inferior ao das modalidades acima, pelo exercício de trabalho
noturno, de revezamento, penoso, insalubre ou perigoso;
d) por velhice aos 65 anos de idade;
e) por invalidez.
Art. 65. Nenhum benefício de prestação continuada terá valor mensal
inferior ao salário mínimo.
Art. 66. É vedada a acumulação de aposentadorias ressalvadas as já
existentes e o disposto no artigo 14.
Art. 67. A Previdência social manterá seguro coletivo de caráter
complementar, custeado por contribuições adicionais dos segurados e dos
empregadores a ele filiados.
Parágrafo único - O seguro referido no caput é facultativo aos segurados
cujos rendimentos de trabalho ultrapassem o limite máximo do salário de
contribuição fixado em lei.
Art. 68. A participação dos órgãos e empresas estatais no custeio de planos
de previdência supletivo para seus servidores e empregados não poderá
exceder o montante de contribuição dos respectivos beneficiários.
Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se à previdência
parlamentar.
Art. 69. É vedada a subvenção ou incentivo fiscal do Poder Público às
entidades de previdência privada com fins lucrativos.
Art. 70. Nenhum tipo de imposto incidirá sobre proventos de aposentadoria
e pensões.
Art. 71. Na hipótese prevista no artigo 26, a Previdência social proporá ação
regressiva contra o empregador.
[...]
SESSÃO IV - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 79. Serão unificados progressivamente os regimes públicos de
previdência existentes na data de promulgação desta Constituição.
Art. 80. O segurado da Previdência Social urbana poderá computar, para
efeito de percepção dos benefícios previstos na Lei 3.807, de 26 de agosto
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de 1960, e legislação subsequente, o tempo de serviço prestado na
condição de trabalhador rural.
Art. 81. O segurado da Previdência Social rural poderá computar para fins
de percepção dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 11, de 25 de
maio de 1971, com as alterações contidas na Lei Complementar nº 16, de
30 de outubro de 1973, o tempo de serviço prestado na condição de
trabalhador urbano.
Art. 82. A seguridade social organizará, no prazo de dois anos a contar da
data de promulgação desta Constituição, um cadastro geral de
beneficiários, contendo todas as informações necessárias à habilitação,
concessão e manutenção dos benefícios. Parágrafo Único - Uma vez
implantado o Cadastro, por meio dele se fará a comprovação dos requisitos
necessários à habilitação aos jeitos assegurados pela Seguridade.
Art. 83. Caberá à Caixa Econômica Federal assumir as funções a que se
refere o art. 42 deste Capítulo, nas condições e prazos fixados em lei
complementar.
Art. 84 Todas as contribuições sociais existentes até a data da promulgação
desta Constituição passarão a integrar o Fundo Nacional de Seguridade
Social.
Art. 85. Os programas sociais não vinculados à Seguridade social e
atualmente custeados por contribuições sociais deverão ter revistas as suas
fontes de financiamento, adequando-se ao disposto no parágrafo único do
art. 42123.

Da Comissão Temática, o Anteprojeto foi encaminhado à Comissão de
Sistematização, onde passou por 7 (sete) fases: (i) Anteprojeto de Constituição; (ii)
Emendas de Mérito e de Adequação ao Anteprojeto; (iii) Projeto de Constituição; (iv)
Emendas de Plenário e Populares; (v) Substitutivo 1 do Relator; (vi) Emenda ao
Substitutivo 1; e, (vii) Substitutivo 2 do Relator.
Após as fases na Comissão de Sistematização, iniciaram-se as fases no
Plenário, com votação do Projeto em 2 (dois) turnos. Após a aprovação, o projeto foi
encaminhado à Comissão de Redação, e, posteriormente, encaminhado para a
promulgação.
A redação final do Projeto de Constituição foi apresentada pela Comissão de
Redação, nos seguintes termos:
TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÃO GERAL
Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como
objetivo o bem-estar e a justiça sociais.
CAPÍTULO II - DA SEGURIDADE SOCIAL
SEÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações
de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar
os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
BRASIL. Senado Federal. Assembleia Nacional Constituinte: VII Comissão da Ordem Social –
Substitutivo II. Brasília: Senado, jun. 1987. p. 5-6 e 10-13. Disponível em:
https://www.camara.leg.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-185.pdf. Acesso em:
30 abr. 2019.
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Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a
seguridade social, com base nos seguintes objetivos:
I - universalidade da cobertura e do atendimento;
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações
urbanas e rurais;
III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;
IV - irredutibilidade do valor dos benefícios;
V - equidade na forma de participação no custeio;
VI - diversidade da base de financiamento;
VII - caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a
participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e
aposentados.
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 - dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o faturamento e o
lucro;
II - dos trabalhadores;
III - sobre a receita de concursos de prognósticos.
§ lº As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não
integrando o orçamento da União.
§ 2º A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma
integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e
assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na
lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus
recursos.
§ 3º A pessoa jurídica em débito com o 'sistema da seguridade social, como
estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
§ 4º A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção
ou expansão da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I.
§ 5º Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado,
majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
§ 6º As contribuições sociais só poderão ser exigidas depois de decorridos
noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou
modificado.
§ 7º São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas
em lei.
§ 8º O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o garimpeiro e
o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam
suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados
permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de
uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus
aos benefícios nos termos da lei.
[...]
SEÇÃO III - DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Art. 201. Os planos de previdência social, mediante contribuição, atenderão,
nos termos da lei, a:
I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, inclusive os
resultantes de acidentes do trabalho, velhice e reclusão;
II - ajuda à manutenção dos dependentes dos segurados de baixa renda;
III - proteção à maternidade, especialmente à gestante;
IV - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;
V - pensão por morte de segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou
companheiro e dependentes, obedecido o disposto no § 5º e no art. 202.
§ 1º Qualquer cidadão poderá participar dos benefícios da previdência
social, mediante contribuição na forma dos planos previdenciários.
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§ 2º É assegurado o reajustamento dos benefícios, de modo a preservarlhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em
lei.
§ 3º Todos os salários de contribuição considerados no cálculo de benefício
serão corrigidos monetariamente.
§ 4º Os ganhos habituais do empregado, a qualquer. título, serão
incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e
consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei.
§ 5º Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o
rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário
mínimo.
§ 6º A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o
valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano.
§ 7º A previdência social manterá seguro coletivo, de caráter complementar
e facultativo, custeado por contribuições adicionais.
§ 8º É vedado subvenção ou auxilio do Poder Público ás entidades de
previdência privada com fins lucrativos.
Art. 202. É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se o
benefício sobre a média dos trinta e seis últimos salários de contribuição,
corrigidos monetariamente mês a mês e comprovada a regularidade dos
reajustes dos salários de contribuição de modo a preservar seus valores
reais e obedecidas as seguintes condições:
I - aos sessenta e cinco anos de idade, para o homem, e aos sessenta, para
a mulher, reduzido em cinco anos o limite de idade para os trabalhadores
rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em
regime de economia familiar, neste incluídos o produtor rural, o garimpeiro e
o pescador artesanal;
II - após trinta e cinco anos de trabalho, ao homem, e, após trinta, à mulher,
ou em tempo inferior, se sujeitos a trabalho sob condições especiais,
prejudiciais à saúde ou a integridade física, definidas em lei;
III - após trinta anos, ao professor, e, após vinte e cinco, à professora, por
efetivo exercício de função de magistério.
§ 1º É facultada aposentadoria proporcional, após trinta anos de trabalho,
ao homem, e, após vinte e cinco, à mulher.
§ 2º Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do
tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural
e urbana, hipótese em que os diversos sistemas de previdência social
compensar-se-ão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.

Na sessão de Promulgação, da Assembleia Nacional Constituinte, realizada
em 5 de outubro de 1988, o Constituinte Prof. Afonso Arinos, do partido PSDB – RJ,
que falou em nome dos Constituintes, declarou:
Tem sido observado, pelos autores de Direito Constitucional Comparado,
um fenômeno realmente marcante - O Direito, nas novas Constituições,
parece evoluir, em conjunto, para tornar-se mais um corpo de normas
teóricas e finalísticas, e cada vez menos um sistema legal vigente aplicável.
Por outras palavras nunca existiu distância maior entre a letra escrita dos
textos constitucionais e a sua aplicação. Hoje poderíamos juntará algo de
mais grave, que é o seguinte: a aplicabilidade dos textos depende,
paradoxalmente, da sua aplicação. Esta situação anômala manifesta-se
fortemente no texto de 1988, confirmando-se aquilo que Oliveira Viana
chamou de “idealismo constitucional”. É importante insistir neste ponto. A
garantia dos direitos individuais é cada vez mais eficaz e operativa nas
Constituições contemporâneas, mas a garantia dos direitos coletivos e
sociais, fortemente capitulados nos textos, sobretudo nos países em
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desenvolvimento e, particularmente, nas condições do Brasil, torna-se
extremamente duvidosa (para usarmos uma expressão branda), quaisquer
que sejam as afirmações gráficas existentes nos documentos, como este
que estamos, hoje, comemorando. Afirmar o contrário é ingenuidade, ilusão,
ou falta de sinceridade, quem sabe de coragem. Direito individual
assegurado, direito social sem garantia: - eis a situação.
Ao presidente do Supremo Tribunal Federal é dirigida esta exortação: o
Mandado de Injunção vai ser um instrumento dessas experiências. O
desejável é que o Supremo Tribunal Federal, preservando suas tradições de
competência, diligência e integridade, se esforce para encaminhar soluções
viáveis e realistas, ou para oferecer interpretações aceitáveis às
dificuldades, bem como rumos e caminhos para o enfrentamento gradual
dos problemas que vão aparecer entra letra do texto e sua implementação.
Recordemos, ainda uma vez, que este problema não é só nosso, no Direito
Constitucional moderno. Tudo decorre do desajustamento entre a
generosidade da aspiração política e a dificuldade da sua implementação
jurídica124.

O presidente da Assembleia da República de Portugal, Vítor Crespo, que
falou em nome dos representantes dos parlamentos estrangeiros presentes à
solenidade, afirmou:
A nova constituição brasileira é moderna e avançada, fonte de paz e
progresso, em sintonia com a mentalidade vontade dominante de uma
população pacífica desejosa de progresso e bem-estar. Classificou-a V. Exª,
Sr. Presidente Ulysses Guimarães, de “Constituição cidadã”. Forma feliz de
exprimir um dos seus aspectos essenciais: o destaque dado ao indivíduo
em face do Estado. Nela o cidadão aparece muito mais protegido e menos à
mercê de decisões distantes. [...] É imperioso reconhecer e louvar o fato de
a nova Constituição brasileira está impregnada dos direitos humanos
sociais, hoje uma preocupação internacional. [...] A nova Constituição para
além do realce dados direitos individuais é também uma das mais modernas
em questões sociais. Nela existe a preocupação de salvaguardaras
camadas mais desfavorecidas da população, trazendo-lhes benefícios
palpáveis na área da segurança social, da saúde, da educação. Sai
reforçada a sociedade civil, já pujante ao Brasil, trazendo novos avanços em
todos os domínios, reafirmando o seu florescimento. 125

O Sr. Presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Deputado Ulysses
Guimarães, em seu discurso de encerramento declarou:
A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir
a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais.
Afrontá-la nunca. Traidor da Constituição é traidor da Pátria. Conhecemos o
caminho maldito: rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento,
garrotear a liberdade, mandar os patriotas para cadeia, o exílio, o cemitério.
[...] O inimigo mortal do homem é a miséria. Não há pior discriminação do
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que a miséria. O estado de direito, consectário da igualdade, não pode
conviver com o estado de miséria. Mais miserável do que os miseráveis é a
sociedade que não acaba com a miséria. [...] Não é a Constituição perfeita.
Se fosse perfeita, seria irreformável. Ela própria, com humildade e realismo,
admite ser emendada, até por maioria mais acessível, dentro de cinco anos.
Não é a constrição perfeita, mas será útil, pioneira, desbravadora. Será luz,
ainda que de lamparina, na noite dos desgraçados. É caminhando que se
abre os caminhos. Ela vai caminhar e abri-los. Será redentor o caminho que
penetrar nos bolsões sujos, escuros e ignorados da miséria.
Recorde-se, alvissareiramente, que o Brasil é o quinto país a implantar um
instituto moderno da seguridade, com a integração de ações relativas à
saúde, à Previdência e à assistência social, assim como a universalidade
dos benefícios para os que contribuam ou não, além de beneficiar onze
milhões de aposentados, espoliados em seus proventos.126

2.4 CONCLUSÕES PARCIAIS

Logo nos primeiros debates que cercaram a Subcomissão de Saúde,
Seguridade e Meio ambiente verificou-se a presença de entidades de previdência
privada, que no mais buscavam o reconhecimento de sua importância militando na
busca de uma previsão constitucional acerca do tema. No entanto, os constituintes
manifestaram apreensão com o setor, especialmente pelo fato de que se houvesse o
desenvolvimento da Previdência Privada isso poderia alargar ainda mais as
desigualdades entre os brasileiros, porque tal previdência se desenvolve de forma
mais acentuada junto aos Bancos, justamente em setores que detém maior
lucratividade. Mas os representantes da previdência privada defenderam a ideia de
que a Previdência Social não teria condições de atender toda a população, motivo
pelo qual a Previdência Privada poderia ser a saída adequada em caráter
complementar à Previdência Social.
Sob o aspecto dos recursos, contribuições destinadas à Previdência Social,
guardou especial relevo a fala dos Constituintes no sentido de preservação do valor
arrecadado, ou de uma afetação da receita, isso porque defendiam que em anos
anteriores a Previdência Social teve seus recursos desviados para outros fins que
não especificamente o pagamento de benefícios, mas para outros fins, como a
construção de Brasília.
Diante dessas questões, evidenciou-se a preocupação dos Constituintes na
formação de um fundo previdenciário, no sentido de que os valores arrecadados
fossem direcionados exclusivamente para o fim que se destinavam evitando desvios
dos recursos para cobrir outras finalidades de governo.
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Diante desse panorama de incerteza as discussões seguiram sobre a
necessidade de se firmar uma conceituação para a Previdência Social, no sentido de
buscar princípios e diretrizes que deveriam ser seguidos, sendo sugerido, inclusive,
uma menor gestão da administração pública em relação aos recursos obtidos,
inclusive com a gestão dos recursos somente pelos trabalhadores e empregadores.
Os

Constituintes

também

demonstraram

preocupação

na

forma

de

arrecadação das contribuições previdenciárias, isso porque relatou-se que o
principal problema estaria afeto às empresas e à forma com que eram realizadas as
contribuições, vez que muitas vezes apenas o trabalhador acabava contribuindo,
porque não teria como sonegar já que as contribuições eram descontadas
diretamente de sua folha de salário, enquanto que as empresas podiam deixar de
repassar os valores. Por esse motivo deveriam ser criados mecanismos para evitar a
fuga de contribuições das empresas, que ainda que fossem devedoras para com o
fisco, recebiam incentivos e financiamentos governamentais.
A abrangência da cobertura da Previdência Social foi outra pedra de toque
que balizou os trabalhos da Constituinte. Ficou demonstrada a preocupação em
abarcar todos os trabalhadores, especialmente rurais, restando certa dúvida de
como deveriam ser realizadas as contribuições.
No que tange aos debates da Constituinte podemos verificar algumas tônicas
nos debates: (i) desconfiança em relação à previdência privada; (ii) preocupação
com o gerenciamento dos recursos da previdência, necessidade de vinculação da
receita obtida; (iii) endurecimento de formas de arrecadação a fim de evitar
inadimplência das empresas; (iv) abrangência da previdência social quanto aos
segurados; e, (v) manutenção do valor real de benefício quando da aposentação.
Todas essas questões foram dispostas na Constituição. O art. 201 trouxe a
desconfiança da previdência privada no § 7º onde a previu que a Previdência Social
manterá seguro coletivo de caráter complementar e facultativo através de
contribuições extras, e ainda vedou qualquer tipo de subvenção ou auxílio do poder
público às entidades de previdência privada com fins lucrativos no §8º, onde vale
lembrar que a previdência privada com fins lucrativos são as administradas pelos
Bancos e a cargo da supervisão da SUSEP.
Fica claro, portanto, que apesar dos debates ocorridos no âmbito da
Constituinte onde foram ouvidas as entidades de previdência privada, seus pleitos
não foram atendidos como intentavam. Ao contrário, receberam ainda ressalvas
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acerca da proibição de receberem quaisquer tipos de subvenções e auxílios do
poder público, demonstrando-se que não interessava a previdência privada para a
Previdência Social com sistema a ser amparado na Constituição.
O gerenciamento das receitas e vinculação de receitas também recebeu
tratamento com dispositivos próprios. O art. 195 nas disposições gerais para a
Seguridade Social previu que as receitas dos entes públicos destinadas à
seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o
orçamento da União, assim como a proposta de orçamento da seguridade social
será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis de cada uma das
esferas da Seguridade, devendo observar as metas e prioridades estabelecidas na
lei de diretrizes orçamentárias. Ficou, assim, estabelecida a autonomia de gestão de
seus recursos. Assim como nos objetivos da seguridade, o caráter democrático e
descentralizado da gestão através da participação da comunidade, em especial de
trabalhadores, empresários e aposentados.
O endurecimento das formas de arrecadação a fim de evitar inadimplência
das empresas também foi contemplado no art. 195, vedando-se contratações com o
Poder Público, benefícios, incentivos fiscais ou de crédito das pessoas jurídicas que
possuíssem débitos com o sistema da seguridade social. Essa foi uma das grandes
tônicas de discussão na Constituinte, que revelou grande indignação dos
Constituintes quando verificavam que empresas com endividamento junto à
previdência gozavam de privilégios junto ao poder público, recebendo inclusive
financiamentos, fato esse que se tem como supostamente controlado ao elevar a
vedação de Contratação para pessoas jurídicas em débito com a previdência.
A abrangência da seguridade teve como temática a inclusão do rural com total
uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e
rurais, sendo o trabalhador rural a grande categoria que restou abraçada pela
Seguridade Social, erigido à categoria de objetivo da Seguridade Social do art. 194.
As perdas econômicas do benefício que também ocupou espaço de destaque
na Constituinte, também foi trazido como objetivo da Seguridade Social com a
irredutibilidade do valor dos benefícios.
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3 ANÁLISE DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS E OS REFERENCIAIS
TEÓRICOS DAS POLÍTICAS ECONÔMICAS SUBJACENTES ÀS REFORMAS DO
ESTADO E DA PREVIDÊNCIA NO PERÍODO 1988-2018

Neste capítulo pretende-se analisar as principais emendas constitucionais
ocorridas em matéria de Previdência Social, maior ênfase nas que afetam o Regime
Geral de Previdência Social, a luz do governo vigente que ensejou cada uma das
emendas, na forma como os regimes estão sendo alterados em relação as políticas
econômicas subjacentes que lhes deram origem, qual foi o seu viés político
econômico de momento.
Durante a década de 1990, ocorreram uma séria de reformas constitucionais
com objetivo de inserir o país na lógica do neoliberalismo. Se por um lado esse
movimento de inserção teve início ainda no governo do presidente Fernando Collor
de Melo (1990-1992), foi, nos governos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002)
que se mostrou mais evidente.
Embora o poder Constituinte tenha elaborado uma Constituição que elege
como objetivo do Estado Democrático a garantia do exercício dos direitos sociais e
individuais, o contexto econômico nacional, que incluía alto índice de inflação e
desemprego, parece não só não permitir que esse projeto se amplie, como acaba
em parte inviabilizando-o.
Deve-se destacar que o texto constitucional brasileiro em sua versão original
é nitidamente influenciado por uma concepção protecionista de Estado, detentor de
monopólios e interventor, indo ao encontro das ideias desenvolvimentistas 127
brasileiras.
Entretanto, em 1994, o país se compromete com o Fundo Monetário
Internacional (FMI) a aderir às reformas institucionais neoliberais em troca de um
acordo de perdão de parte da dívida externa128.
É de conhecimento público que todas as negociações de empréstimo com o
FMI envolvem necessariamente o compromisso, pelo Estado, de adotar diretrizes do
Fundo, tais como restrições fiscais e austeridade orçamentária.
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Tanto o FMI, como o Banco Mundial, desde o início dos anos 80, se tornaram
centros de propagação e implantação do “fundamentalismo do livre mercado” e da
ortodoxia neoliberal. Por essa razão, em troca de empréstimos ou reescalonamento
da dívida, os países se vêm obrigados a implementar reformas institucionais como
cortes nos gastos sociais, leis do mercado de trabalho mais flexíveis e
privatizações129.
O economista inglês John Williamson, conselheiro do FMI no período entre
1972 e 1974 e tendo atuado também no Banco Mundial, ficou famoso por ter
cunhado o termo “Consenso de Washington” como forma de descrever o conjunto
de ideias económicas liberais defendidas durante um encontro, realizado em 1989,
em Washington, entre o FMI, Banco Mundial e o Departamento de Tesouro dos
Estados Unidos130.
Williamson elencou o que seriam as “dez regras” que representam as políticas
econômicas que já em 1990 passaram a ser adotadas pelo FMI como pré-requisito
necessário para a concessão de novos empréstimos e cooperação econômica, e
aceita sem grandes críticas pela maioria dos países em desenvolvimento já
altamente endividados, inclusive o Brasil. Em resumo, essas regras são: (1)
disciplina fiscal, através da priorização do superávit primário (inclusive com políticas
contra cíclicas quando necessário); (2) reorientação do gasto público, enfatizando
áreas de “alto retorno econômico”; (3) reforma fiscal, com ampliação da base
tributária; (4) liberalização das taxas de juros (depois reformulada pelo autor de
forma mais ampla como liberalização financeira); (5) taxa de câmbio unificada e
fixada de forma competitiva; (6) liberalização do comércio; (7) abertura ao
investimento externo; (8) privatização; (9) desregulação da economia; e (10) garantia
dos direitos de propriedade (focado na diminuição do setor informal da economia)131.
Importante destacar que, a par disso, no contexto global, as teses neoliberais
foram adotadas, em maior ou menor medida, por quase todos os países já na
década de 80, sendo que a primeira experiência de adoção da teoria neoliberal
ocorreu no Chile, depois do golpe de Pinochet em 1973. Entretanto, o ideário
neoliberal na América Latina, só se propagou alguns anos depois e após a adoção
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do neoliberalismo na Grã-Bretanha (sob o comando de Margaret Thatcher, em 1979)
e nos Estados Unidos (sob o comando de Ronald Reagan, em 1980).Fazendo uma
retrospectiva histórica podemos ver a expansão do neoliberalismo tanto como um
processo coercitivo (seja pela força militar, como no Chile, seja pela força financeira,
como nas operações com o FMI), como também um processo cultural, ideológico e
político132.
Embora, recentemente, em junho de 2016, em artigo intitulado “Neoliberalism:
Oversold?” (neoliberalismo: méritos exagerados?) publicado na revista trimestral
“Finance & Development”, do FMI, de autoria do trio de economistas do setor de
pesquisas do Fundo, Jonathan D. Ostry (vice-diretor), Prakash Loungani (chefe de
divisão), e Davide Furceri, há uma espécie de reconhecimento de que algumas das
políticas neoliberais ao invés de promoverem o crescimento, têm aumentado a
desigualdade e colocado em risco a expansão duradoura. Tal análise chega após
décadas de imposição dessas políticas pelo organismo e mesmo assim, sem
garantias que represente uma mudança ideológica nas políticas adotadas pelo
FMI133.
Diante desse panorama, no presente estudo, se analisa as emendas
constitucionais no contexto político econômico de momento.
Já são cinco134 as emendas constitucionais que alteraram a Previdência
Social em seus regimes próprios e geral desde a promulgação da Constituição de
1988. Esse elevado número se deve ao fato de que a Previdência Social foi
detalhada na Constituição de 1988, logo para se alterar a matéria somente mesmo
através de emendas constitucionais. Ainda que as emendas em matéria de
Previdência Social sejam verdadeiras Revisões Constitucionais, elas permitem ao
legislador ordinário modificar princípios ideológicos da Ordem Econômica que
haviam sido dispostos pelo Constituinte135.
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3.1 EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 3 DE 17 DE MARÇO DE 1993

A Emenda Constitucional nº 3 teve origem na Câmara dos Deputados, através
da Proposta de Emenda à Constituição º 48 de 08 de Novembro de 1991136,
apresentada pelo Deputado Luiz Carlos Hauly - PMDB, que recebeu aprovação
unânime da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) através do
Parecer do relator, Deputado Nilson Gibson - PMDB, pela admissibilidade. Passada
para a Comissão Especial, restou aprovada em 09 de dezembro de 1992137.
Votação pelo plenário da Câmara dos Deputados em dois turnos aprovada com
modificativos apresentados. Encaminhada a PEC para o Senado foi aprovada em
primeiro e segundo turno de votação com ampla maioria (sim 64, não 11)138.
A Emenda Constitucional nº 3 foi notadamente uma emenda Tributária,
conforme se verifica da exposição de motivos139, que teve como objetivos
primordiais a redução do elenco de tributos, a equânime distribuição da carga
tributária, a simplificação do processo de imposição, arrecadação e fiscalização; a
estabilização do sistema; a inversão da tendência de incidência, com aumento dos
impostos diretos e redução dos indiretos; a ampliação de garantias de recebimento
de créditos tributários vencidos, vindo também a instituir a Ação Declaratória de
Constitucionalidade (ADC), prevista no art. 102, I, a , e a Arguição por
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), cuja previsão encontra-se no art.
102, § 1º 2.
Ainda, instituiu a eficácia contra todos, erga omnes, e efeito vinculante,
relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo das
Decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações
declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal.
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Em matéria de Previdência incluiu o § 6º ao art. 40 da Constituição Federal,
estabelecendo o caráter contributivo dos Regimes Próprios de Previdência, assim as
aposentadorias e pensões dos servidores públicos civis seriam custeadas com
recursos da União e dos servidores, portanto, apenas em 1993 teve início a
cobrança de contribuição do servidor para o custeio de sua aposentadoria140, vindo a
se tornar efetiva através da edição da Medida Provisória nº 1.646, que antecedeu a
Lei 9.630/1998.
Dessa alteração constitucional se percebe a aproximação dos Regimes
Próprios do Servidores ao Regime Geral, já que na Constituição de 1988 apenas o
Regime Geral tinha caráter contributivo, enquanto que o Regime próprio não:
Legislativamente, no texto constitucional aprovado em 1988 (e já não mais
em vigor), o RGPS tinha caráter contributivo e não os Regimes Próprios.
Com efeito, a Seguridade Social é o “conjunto integrado de ações de
iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os
direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”(ver art. 194),
mas a Previdência mencionada no Título “Da Ordem Social” e,
especificadamente, no capitulo “Da Seguridade Social” é apenas aquela
“organizada sob forma de regime geral”(ver. art. 201). Ou seja, conforme o
texto do artigo 201 promulgado em 1988, a Previdência já era direito social
“mediante contribuição”, mas o alcance dessa disposição era limitado ao
RGPS. Em resumo, de acordo com a Carta Magna aprovada em 1988, era
permitido que os RPPS tivessem natureza não contributiva. O paradigma
previdenciário não contributivo dos Regimes Próprios veio sendo extinto aos
poucos, não sendo mais adotado para os novos servidores civis da União.
Continua em vigor para os militares, que pagam apenas uma contribuição
para o custeio do benefício de pensão por morte, de 7,5% de seu soldo. O
processo de convergência entre os RPPS e o RGPS iniciou com a Emenda
Constitucional nº 03 de 1993 (EC 03), que estabeleceu o caráter contributivo
dos Regime Próprios, “na forma da lei”. Em seguida, a Lei nº 9.630/1998,
precedida pela Medida Provisória nº 1.646, instituiu a contribuição
previdenciária dos servidores federais, equivalente a 11% da remuneração
total dos ativos, inativos e pensionistas, implantada a partir de 1º/07/1997141.

Portanto, temos que a Emenda Constitucional nº 3, além das alterações em
matéria de ordem tributária e as ações constitucionais, alterou o Regime Próprio de
Previdência do Servidor de forma que passasse a ser contributivo, tal qual o Regime
Geral.
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3.1.1 As políticas econômicas subjacentes à emenda constitucional nº 3 de 17
de março de 1993

A Emenda Constitucional nº 03 foi aprovada durante o governo do Presidente
Itamar Franco (29/12/1992 a 01/01/1995), sucessor do Presidente Fernando Collor
de Mello (15/03/1990 a 29/12/1992), que havia sido o primeiro Presidente eleito pelo
voto direto dede 1961, “os liberais elegeram um presidente da República, Fernando
Collor de Mello”142. O Presidente Collor havia assumido o governo em março de
1990, tendo renunciado em 29 de dezembro de 1992, governo este marcado pelo
processo de impeachment instaurado e pelos planos econômicos Collor I e Collor II
que fracassaram em eliminar a inflação e promoveu o descrédito da poupança143.
A atenção dos governos nessa época era direcionada para o controle da
inflação, já que “entre 1981 e 1994, a taxa anual de inflação superou os 100% todos
os anos, com exceção de 1986”144, sendo suas políticas econômicas voltadas para
as tentativas de controle inflacionário através de programas de estabilização: “A
crise financeira do Estado foi, ainda, decididamente agravada pelos sucessivos
fracassos no combate à inflação. De fato, se considerarmos o período de 1986 a
1991, a economia brasileira foi submetida a diversos Planos de Estabilização (Plano
Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II)”145.
No final de 1993, a economia brasileira permanecia em profundo
desequilíbrio macroeconômico. Esta instabilidade caracterizava-se pela alta
inflação, pela alta taxa de juros e pelo desemprego generalizado. Apenas o
balanço de pagamentos estava equilibrado, graças a desvalorização do
câmbio em 1983, mantida nos dez anos seguintes graças à política de
minidesvalorizações e à depreciação de 10% que eu realizei em 1987. Os
elevados superávits comerciais que se obtém nesse período, e a
negociação da dívida no termos do plano Brady, sugeriam que o problema
da dívida externa estava sendo solucionado. O presidente Itamar Franco
estabeleceu como prioridade absoluta de seu governo o controle da
inflação. Para isso, esse extraordinário homem público trocou de ministro da
Fazenda quatro vezes em dois anos. Somente com a indicação de
Fernando Henrique para o ministério a esperança de controlar a inflação
ressurge, quando parte dos economistas que haviam desenvolvido a teoria
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da inflação inercial volta ao governo e o Plano Real começa a ser delineado
com base nesta teoria146.

A inflação não foi um caso específico causado pelo governo do Presidente
Itamar, mas uma tônica que vinha se repetindo nos governos anteriores, trata-se,
portanto, de uma continuidade da situação:
Durante o governo de José Sarney (1985-1990) o Brasil conhecera três
diferentes padrões monetários, quatro ministros da Fazenda e três grandes
pacotes de combate à inflação. Ainda que alguns progressos tenham sido
obtidos, a estrutura institucional do país foi fortemente abalada nesse
processo. Cada um desses planos implicou congelamento de preços,
mudanças e expurgos nos índices oficiais de inflação, na política de reajuste
de salários, dos indexadores. Se a alta inflação já é um forte ruído para o
planejamento de longo prazo, a incerteza jurídica observada no país
ajudava a piorar o cenário147.

Essa conjuntura inflacionária guarda relação de data com a assinatura da
primeira Carta de Intenções assinadas com o Fundo Monetário Internacional:
Assim, desde 1983, quando assinamos a primeira Carta de Intenções com o
FMI, este organismo tem sido um dos grandes responsáveis pelo
crescimento da dívida pública brasileira e pela submissão ao modelo
econômico que emperra o nosso país e impede o nosso desenvolvimento
socioeconômico. Vários fatos graves marcaram as sucessivas negociações
da dívida externa. Cabe ressaltar os seguintes aspectos, documentados
durante a CPI da Dívida Pública, concluída em 2010, na Câmara dos
Deputados: 1) Os contratos disponibilizados à CPI comprovaram apenas
uma parte que não chega a 20% do estoque da dívida externa com bancos
privados internacionais na década de 1970; 2) A partir de 1983, as dívidas
do setor privado (nacional e internacional instalado no país) foram
transferidas ao Banco Central do Brasil, mediante contratos firmados em
Nova York e regidos pelas leis de NY, em completa afronta à soberania; 3)
Em 1992, há forte suspeita de prescrição da dívida externa com bancos
privados internacionais, que correspondia a quase 90% de toda a dívida
externa brasileira; 4) Em 1994, essa dívida suspeita de prescrição foi
trocada por títulos, no chamado Plano Brady, em Luxemburgo, conhecido
paraíso fiscal; 5) A partir daí, esses títulos passaram a ser trocados por
dívida interna (a juros que chegavam a 49% ao ano!) ou utilizados como
moeda para comprar empresas privatizadas a partir de 1996.No cenário
internacional surgiram em 1989 o Consenso de Washington e o plano
Brady, que tiveram influência nos resultados de estabilização que se
buscava148.

146

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. A construção política do Brasil: sociedade, economia e
Estado desde a independência. 3. ed. São Paulo: Editora 34, 2016. p. 322.
147
ANDRADA, Alexandre F. S. Quem, afinal, apoiou o Plano Collor? Revista de Economia Política,
v. 38, n. 4, pp. 781-799, out./dez. 2018. p. 783. Disponível em: http://www.rep.org.br/PDF/15311.PDF. Acesso em: 29 abr. 2019.
148
CAMPANTE, Rubens Goyatá. O sistema da dívida quebra o Estado e impede os direitos sociais.
Carta Maior, 29 mar. 2017. Disponível em: https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Economia/-Osistema-da-divida-quebra-o-Estado-e-impede-os-direitos-sociais-/7/37902. Acesso em: 29 abr. 2019.

70

Giambiagi segue em linha semelhante, esclarecendo como se deram essas
relações:
Por ocasião de um encontro do Institute for International Economics em
Washington, D.C., o economista John Williamson listou uma série de
reformas que os países em desenvolvimento deveriam adotar na área
econômica para que entrasse em uma trajetória de crescimento
autossustentado. Essa lista foi intitulada pelo próprio Williamson de
“Consenso de Washington”, pois ele acreditava ser um conjunto de medidas
com que a maioria dos economistas ali presentes estaria de acordo.
Sumariamente, as propostas de Williamson visavam assegurar disciplina
fiscal e promover liberalização comercial e financeira, além de forte redução
do papel do Estado na economia. Já o plano Brady anunciado em março de
1989, teve como elemento essencial à reestruturação da dívida soberana de
32 países, mediante a troca desta por bônus de emissão do Governo do
país devedor, que contemplavam abatimento do encargo da dívida (seja
sobre a forma de redução seu principal, seja por alívio na carga de juros.
Essa renegociação alterou fundamentalmente as condições de liquidez para
países signatários, mas a oferta abundante de financiamento internacional
estava condicionada a realização de reformas e de um profundo ajuste
fiscal. Na realidade, o Brasil só completou a renegociação do Plano Brady,
iniciada em 1992, no ano de 1994 - e isso foi fundamental para a
consolidação da estabilização. Sem uma liquidez externa abundante, seria
impossível promover a estabilização durante primeiro governo Fernando
Henrique Cardoso as chamadas “reformas estruturais”, porém foram
iniciadas anteriormente149.

O governo do Presidente Itamar foi marcado pela implantação do Plano Real,
que foi concebido em três fases:
A primeira tinha como função promover um ajuste fiscal que levasse ao
“estabelecimento do equilíbrio das contas do governo, com o objetivo de eliminar a
principal causa da inflação brasileira”; a segunda fase visava “a criação de um
padrão estável de valor denominado Unidade Real de Valor – URV”; finalmente, a
terceira concedia poder liberatório à unidade de conta e estabelecia “as regras de
emissão e lastreamento da nova moeda (real) de forma a garantir a sua
estabilidade”150.
A mudança seguinte — e a mais importante — ocorreria só em 28 de
fevereiro de 1994: a introdução da URV, Unidade Real de Valor. (A inflação
de fevereiro foi de 40,3% e a acumulada em 12 meses já estava em
3.025%). A URV foi apenas um nome técnico tupiniquim para se evitar a
palavra “dolarização”. Na prática, a URV nada mais era do que a cotação do
dólar do dia anterior. A taxa de câmbio do final de cada dia era estabelecida
como sendo o valor da URV do dia seguinte. Este valor serviria de
indexador para todos os valores da economia. Assim, os bens e serviços
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precificados em Cruzeiro Real deveriam ser divididos pela URV (taxa de
câmbio determinada no dia anterior) para se encontrar os preços em Real.
Veja aqui um exemplo aleatório: no dia 28 de março de 1994, a URV foi
determinada em CR$895,03. Isto significa que, no dia 29 de março, os
preços em Cruzeiro Real deveriam ser divididos por 895,03 para se obter o
preço em Real. Este processo era repetido diariamente. Dizia-se, assim,
que a economia estava “urvizada”. O objetivo desta indexação em URV era,
paradoxalmente, o de desindexar toda a economia, apagando aquilo que
era chamado de “memória inflacionária”. Todos os contratos e negociações
salariais deveriam ser urvizados. A intenção era fazer com que, no dia da
transição do Cruzeiro Real para o Real (a moeda só entraria em circulação
no dia 1º de julho), os preços fossem exatamente aqueles do dia anterior,
de modo a não gerar sobressaltos e nem confusão151.

Assim, verifica-se que o governo Itamar Franco teve como principais objetivos
o controle inflacionário que, entre outras práticas, encontrou no plano real a
estabilização da moeda atrelada ao dólar através da URV, com controle cambial
como mecanismo de atingimento desse fim, que apesar do controle inflacionário
recebe críticas quanto ao seu verdadeiro sucesso:
Portanto, a criação do real, embora bem executada, foi uma pirotecnia
desnecessária. No final, foi apenas um estratagema que permitiu ao estado
manter — agora sem o descontentamento popular gerado pela hiperinflação
— sua principal fonte de financiamento, aquela instituição que garante a
ininterrupta expansão do seu tamanho e do seu poder: o Banco Central152.

3.2 EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20 DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998

A Emenda Constitucional nº 20 teve origem no Poder Executivo, através da
Proposta de Emenda à Constituição nº 33 de 28 de março de 1995, recebeu
aprovação com Emendas e complemento de voto da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania -CCJC através do Parecer do relator, Deputado Rodrigues
Palma- PTB, pela admissibilidade153.
Passada para a Comissão Especial, recebeu oitenta e duas emendas, foi
enviada ao Plenário por esgotamento de prazo em 08 de fevereiro de 1996. Votação
pelo plenário da Câmara dos Deputados foi transformada a sessão de plenária em
comissão geral destinada a debater este projeto. Em ,6 de março de 1996 foi
encerrado o debate retornando ao Plenário, sendo aprovada em primeiro turno pelo
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Plenário em 19 de junho de 1996 e em segundo turno (SIM-318; NÃO-136; ABST07)154.
Observa-se que a proposta foi discutida e votada em cada Casa do
Congresso Nacional, em dois turnos de votação, onde se considera aprovada se
obter, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros, artigo 60, § 2º da
Constituição Federal, sendo assim, para ser aprovada seriam necessários 308 votos
na Câmara, vindo a PEC obter 318 votos favoráveis.
O Senado apresenta substitutivo em 6 de fevereiro de 1998155 retornando a
PEC ao Plenário da Câmara, que foi aprovada em primeiro e segundo turno e pelo
Senado, vindo a ser transformada na Emenda Constitucional nº 20 de 15 de
dezembro de 1998156.
A Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, foi inserida no
contexto de reformas que objetivam a redução de custos, no caso, custos com a
Previdência Social. É o início da desconstrução do direito à aposentadoria nos
moldes em que pensada pelo legislador Constituinte. Já nessa época a justificativa
foi a da necessidade de ajuste das contas públicas como condição necessária para
o equilíbrio fiscal:
Para alcançar níveis elevados de superávit primário foi necessário aumentar
o quantitativo de tempo de contribuição, postergando para um período
longínquo o acesso à aposentadoria. As aposentadorias especiais foram
praticamente extintas, permanecendo esse direito apenas para professores
(exceto os universitários) e trabalhadores em atividades insalubres.
Também foi abolida a pensão integral por morte e feito um grande esforço
para aprovar a contribuição previdenciária dos aposentados, o que foi
inviabilizado pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive vetando a ação já
praticada por alguns estados e municípios. Com isso ressalta-se o caráter
securitário da PS desvinculando-a do conceito de Seguridade Social,
garantido no texto constitucional. A Emenda modificou o sistema de
Previdência Social, estabelecendo normas de transição, especialmente no
que se refere a preservação de direitos, isso porque reconhece o direito
adquirido à aposentadoria e pensão nos termos da legislação anterior,
daqueles que tenham cumprido os requisitos estabelecidos, chegando a ser
chamada de “reforma da aposentadoria por tempo de serviço”, já que esse
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benefício foi substituído pela aposentadoria por tempo de contribuição, art.
40, III, a da Constituição Federal157.

Uma das modificações que foi votada na EC nº 20, dizia respeito a idade
mínima de aposentação, a regra pretendida era de que seria necessário ter no
mínimo 60 anos se homem e 55 anos se mulher para aposentadoria por idade, para
os trabalhadores que entrassem após a promulgação da emenda, no entanto o texto
não foi aprovado, porque um dos deputados da base aliada do governo Fernando
Henrique Cardoso, se equivocou na hora de votar e acabou apertando o botão
errado vindo a abster-se da votação158. O placar de votação registrou 307 votos a
favor, 148 contra e 11 abstenções, sendo que era necessário o número mínimo de
308 votos para aprovar o dispositivo da idade mínima, ou seja, o voto foi decisivo
pela não aprovação do dispositivo159.
Dentre as modificações trazidas pela EC nº 20 no que se refere a Seguridade
Social destaca-se a questão do financiamento onde é alterado o art. 195 da
Constituição Federal para ampliar as contribuições sociais, de modo que a ideia de
empregador é ampliada, passando a incluir a empresa e entidade a ela equiparada,
quando no texto original constava somente empregadores. A partir dessa ampliação
o texto segue mais detalhado ainda de forma a incidir a contribuição sobre demais
rendimentos do trabalho, pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que
lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício.
Embora esteja explícito que o sistema de seguridade social proposto por
essa Constituição é marcado pelo princípio da universalidade de cobertura e
de atendimento, isso não se verifica na prática para as ações de previdência
social. Enquanto as ações de saúde e de assistência social não requerem
que seus usuários aportem alguma contribuição monetária específica para a
sua utilização, o mesmo não acontece com a previdência social. Esta requer
custeio prévio, o que limita o seu acesso apenas ao contribuinte e a seus
dependentes. Essa limitação da abrangência da proteção da previdência
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social foi reforçada com a Emenda Constitucional (EC) no 20, de 15 de
dezembro de 1998, que ratificou o regime contributivo e limitado160.

Importante

notar,

neste

aspecto,

que

uma

das

preocupações

dos

Constituintes quando dos debates de votação ao anteprojeto do Relator, conforme
primeiro capítulo, era justamente de como deveria se dar a contribuição das
empresas, restando discutido se sobre a folha de salários ou sobre o faturamento
das empresas, já que na fala do sr. Constituinte Gastone Righi defende a ideia de
que constem as expressões “faturamento ou receita” e “dentre outras”, de modo que
não fiquem adstritas ao faturamento e lucro apenas, onde inclusive salienta o fato de
que haveria um “grande número de trabalhadores informais na indústria, sem
carteira assinada”, sendo este justamente outro modificativo trazido pela EC nº 20,
quando faz incidir a contribuição “à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem
vínculo empregatício”161.
No aspecto contribuição a emenda ainda inclui taxativamente a não incidência
da contribuição sobre aposentadoria e pensão concedida pelo RGPS, art. 195, II da
Constituição Federal.
Uma outra questão também amplamente debatida no âmbito da Constituinte
foi no sentido de que o regime de previdência privada fosse contemplado na
Constituição de 1988, o que não ocorreu, vindo somente contemplar seguro coletivo
de caráter complementar. Na 6ª reunião a Associação Nacional da Previdência
Privada (ANAPP) se fez presente através do seu Presidente, que em sua fala
observou o grande número de participantes desse regime e da importância que seria
para todos que a Previdência Privada fosse prevista de forma expressa na
Constituição, ressaltando que a Previdência Social poderia atuar em conjunto com
as entidades de forma que a Previdência Privada fosse uma atividade
Complementar.
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Sua fala foi ouvida, mas somente no governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso (1995-2003), que através da EC nº 20 teve aprovado dispositivo,
artigo 202 da Constituição, que reconhece o regime de previdência privada, de
caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao Regime
Geral de Previdência Social de forma facultativa, lastreados em reservas que
possam garantir o benefício contratado, deixando a regulamentação para a Lei
Complementar, dispondo ainda que as contribuições do empregador, os benefícios e
as condições contratuais, previstas nos estatutos das entidades de previdência
privada não integram o contrato de trabalho do participante, salvaguardando,
portanto, eventuais questões trabalhistas daí advindas162.
Em relação ao Regime Próprio de Previdência Social este seguiu a senda da
EC nº 20 no que concerne a previdência complementar, onde se verificou a inserção
no artigo 40, § 14, prevendo o regime de previdência complementar para os seus
respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderiam fixar, para o valor das
aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este artigo,
o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência
social de que trata o art. 201 (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)163.
Em 29 de maio de 2001, entraram em vigor as Leis Complementares 108164 e
109165. A primeira dispõe sobre a relação entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista
e outras entidades públicas e suas respectivas entidades fechadas de previdência
complementar, e dá outras providências e a última dispõem sobre o Regime de
Previdência Complementar e dá outras providências.
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Portanto, após a EC nº 20 seguiram as Leis Complementares que vieram a
regulamentar o regime de previdência privada, que se desdobra em aberto e
fechado conforme o grupo de pessoas a que se destina.
Assim, pode-se asseverar que a EC nº 20 promoveu alterações substanciais
no que se refere ao regime de previdência privada, tanto erigindo o regime à
Constituição encaixando-o não só no regime geral como no regime próprio, como
promoveu as Leis Complementares 108 e 109 que se seguiram a publicação da
emenda.
Retornando ao Regime Geral, as regras de transição foram ressalvadas no
artigo 9º da Emenda Constitucional 20, direito adquirido, assegura aos que tinham
se filiado ao RGPS até 15 de dezembro de 1998 o direito à aposentadoria desde que
contem com 53 anos de idade, se homem, e 48 anos de idade, se mulher, e tempo
de contribuição correspondente à soma de 35 anos, se homem, e 30 anos, se
mulher, e um período adicional de contribuição equivalente a 20% do tempo que, na
data da publicação da EC nº 20, faltaria para atingir o limite de 30 ou 35 anos. A
duas, aposentadoria proporcional, artigo 9º da EC nº 20, onde resta ressalvado o
direito de opção: aposentadoria voluntária aos que contem com 53 anos de idade, se
homem, e 48 anos de idade, se mulher, e tempo de contribuição correspondente à
soma de 30 anos, se homem, e 25 anos, se mulher, e um período adicional de
contribuição equivalente a 40% do tempo que, na data da publicação da EC nº 20,
falta para atingir o limite de 30 ou 25 anos. O valor da aposentadoria será
equivalente a 70% do valor máximo do que o servidor poderia obter, acrescido de
5% por ano de contribuição que supere a soma dos tempos de contribuição166.
Como recém posto, apesar da emenda não ter aprovado a questão da idade
mínima, o detalhamento do cálculo da aposentadoria tornou possível que o tema
fosse regulamentado por lei. Para tanto, foi promulgada a Lei nº 9.876/99, que criou
o fator previdenciário, o qual foi acusado de tratar do limite de idade de forma
disfarçada, já que não foi aprovada a questão da idade mínima, mas restou
considerado constitucional pelo STF, demanda requerida pela Confederação
Nacional dos Metalúrgicos, ocorrendo a desconstitucionalização do salário-debenefício.
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Portanto, a emenda ampliou a necessidade de tempo de contribuição para
aqueles que já estavam em atividade e desconstitucionalizou a fórmula de cálculos
do benefício167. A intenção dessa emenda são regras mais rígidas para se alcançar
benefícios e diminuir o crescimento das despesas, tendo os dois regimes, próprio e
geral, recebidos a mesma atenção168.
É precisamente aí que reside o nó górdio da controvérsia em relação à Lei
do Fator, como demonstra uma avaliação feita pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea), que analisa empiricamente o período 19992004 comparado a 1995-1998 - portanto, antes e depois da Lei do Fator -,
revelando resultados significativos: 1. forte reversão no fluxo anual de
concessão das aposentadorias por tempo de contribuição - a média anual
cai de 339, 8 mil para 136, 2 mil benefícios; 2. elevação significativa na
média de idade dos aposentados entre períodos - aumento de 49, 7 anos
para 52, 2, para mulheres, e de 54, 3 anos para 56, 9, para homens; 3.
eleva-se o tempo médio de contribuição, antes e depois - de 27, 5 anos
para 28, 7, entre as mulheres, e de 32, 7 anos para 33, 8, entre os homens;
4. forte desaceleração no estoque de benefícios por tempo de contribuição
em manutenção, cuja taxa média de incremento foi de 11, 2% ao ano entre
1991 e 1998 e passou a ser de 2, 2% ao ano entre 1999 e 2004 - com
consequente diminuição na taxa de incremento da despesa previdenciária
total, da ordem de 1 ponto percentual ao ano169.

A ideia de desconstitucionalização de direitos ganha relevo com essa emenda
especialmente porque direitos como estes dependem de uma política econômica
subjacente que lhes dê o contorno pretendido pelo governo em questão170.

3.2.1 As políticas econômicas subjacentes à emenda constitucional nº 20 de 15
de dezembro de 1998

Partindo da advertência de Bresser-Pereira, é necessário que se faça a
distinção entre o liberalismo político e o liberalismo econômico, sendo que o
liberalismo político tem no seu cerne a liberdade individual e a igualdade dos
indivíduos perante a lei: “O direito à liberdade individual está em seu núcleo, assim
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como a ideia de que todos os homens e mulheres são iguais perante a lei.”171, ao
passo que “O liberalismo econômico é a ideologia ou a utopia do capitalismo; é a
forma de organização segundo a qual a coordenação do sistema econômico poderia
ficar inteiramente por conta do mercado, o Estado devendo limitar-se a defender o
país contra inimigos externos e garantir a ordem pública”172.
No entanto, o liberalismo “revelou a insuficiência do princípio dogmático do
laissez-faire para a condução dos negócios governamentais”, isto é, a “mão invisível”
do mercado não se revelou de forma adequada a sanar os problemas da forma que
se esperava, fazendo nascer a necessidade, ou reconhecimento, de que a
intervenção governamental era de certa forma necessária para resguardar os
interesses e fundamentos da teoria liberal, portanto, não seria por si só possível sua
continuidade “O que supunha revisar, de um lado e de outro, o naturalismo liberal tal
qual fora transmitido ao longo do século XIX”173, surge uma nova leitura dos ideários
liberais:
A distinção dos nomes, “novo liberalismo” e “neoliberalismo, por mais
discreta que seja na aparência, traduz uma oposição que não foi percebida
de imediato, às vezes nem mesmo pelos atores dessas formas de
renovação da arte do governo. O “novo liberalismo”, do qual uma das
expressões tardias e mais elaboradas no plano da teoria econômica foi de
Keynes, consistiu em reexaminar o conjunto dos meios jurídicos, morais,
políticos, econômicos e sociais que permitiam a realização de uma
“sociedade de liberdade individual”, em proveito de todos. Duas propostas
poderiam resumi-lo: 1) as agendas do Estado devem ir além dos limites que
o dogmatismo do laissez-faire impôs a elas, se deseja salvaguardar o
essencial dos benefícios de uma sociedade liberal; 2) essas novas agendas
devem pôr em questão, na prática, a confiança que se depositou até então
nos mecanismos autorreguladores do mercado e a fé na justiça dos
contratos entre indivíduos supostamente iguais. Em outras palavras, a
realização dos ideais de liberalismo exige que se saiba utilizar meios
aparentemente alheios ou opostos aos princípios liberais para defender sua
implementação: leis de proteção do trabalho, impostos progressivos sobre a
renda, auxílios sociais obrigatórios, despesas orçamentárias ativas,
nacionalização. Mas se esse reformismo aceita restringir os interesses
individuais para proteger o interesse coletivo, ele o faz apenas para garantir
as condições reais de realização dos fins individuais174.
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Desse “novo liberalismo” se verifica que há uma contraposição com os
ideários liberais, especialmente no que se refere ao chamamento do governo como
ente necessário a regulação da sociedade, especialmente no que se refere a
questões trabalhistas e assistenciais sociais, aparece como uma forma de mediador
da “mão invisível” do mercado.
O “neoliberalismo” vem mais tarde. Em certos aspectos, aparece como uma
decantação do “novo liberalismo” e, em outros, como uma alternativa aos
tipos de intervenção econômica e reformismo social pregados pelo “novo
liberalismo”. Ele compartilhará amplamente a primeira proposição com este
último. Mas, ainda que admitam a necessidade de uma intervenção do
Estado e rejeitem a pura passividade governamental, os neoliberais opõemse a qualquer ação que entrave o jogo da concorrência entre os interesses
privados. A intervenção do Estado tem até um sentido contrário: trata-se
não de limitar o mercado por uma ação de correção ou compensação do
estado, mas de desenvolver e purificar o mercado concorrencial por um
enquadramento jurídico cuidadosamente ajustado. Não se trata mais de
postular um acordo espontâneo entre os interesse individuais, mas de
produzir as condições ótimas para que o jogo de rivalidade satisfaça o
interesse coletivo. A esse respeito, rejeitando a segunda das duas
proposições mencionadas antes, o neoliberalismo combina a reabilitação da
intervenção pública com uma concepção do mercado centrada na
concorrência175.

A teoria neoliberal “deve favorecer fortes direitos individuais à propriedade
privada, o regime de direito e as instituições de mercados de livre funcionamento e
do livre comércio. Trata-se de arranjos institucionais considerados essenciais à
garantia das liberdades individuais”, tal característica é também desdobrada, não só
em relação ao indivíduo, mas a empresa: “A empresa privada e a iniciativa dos
empreendedores são julgadas as chaves da inovação e da criação de riqueza”,
sendo que essa situação é revelada por outra matiz ideológica no campo neoliberal
no sentido de livre mercado e livre comércio como meio de eliminação da pobreza
“Sob o pressuposto de que “uma maré montante faz subir todos os barcos” ou sob o
“efeito multiplicador”, a teoria neoliberal sustenta que a eliminação da pobreza (no
plano doméstico e mundial) pode ser mais garantida através dos livres mercados e
do livre comércio”176.
Este quadro está inserido no que podemos chamar de racionalidade
neoliberal, que alguns querem apresentar como uma consequência
inelutável da globalização, mas que, em rigor, valendo-nos da terminologia
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foucaultiana, traduz um dispositivo de natureza estratégica que propugna
uma sociedade individualista, altamente competitiva, cujas pulsões são
falsamente satisfeitas através do consumo e cujos juízos são construídos
em um ambiente marcado pela espetacularização.35 Trata-se de um eterno
presente que sacraliza o êxito individual e condena o fracasso, tendo como
pano de fundo o embuste da “meritocracia” em sociedades profundamente
desiguais177.

O contexto da teoria neoliberal, portanto, está calcada na liberdade individual,
na propriedade privada, no livre mercado e livre comércio, assentando a política
econômica de governo de forma que venha a estabelecer esses primados. No
entanto, para se chegar ao ponto desejado, é necessário buscar a desvinculação do
Estado na economia com traços marcantes nas privatizações de empresas estatais.
O governo do Presidente Fernando Henrique, Partido da Social Democracia
Brasileira, foi caracterizado pela tônica estabilização, que antes do Plano real teve
cinco planos frustrados de estabilização: Cruzado em 1986, Bresser em 1987, Verão
em 1989, Collor I e Collor II178.
As reformas do período notadamente pelas privatizações, reforma da
previdência, Aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal e estabelecimento de
metas de inflação como modelo de política monetária marcaram o governo Fernando
Henrique179.
No que tange as privatizações resta a marca de um governo tido como
neoliberal, já que tais governos são “particularmente ativos na promoção de
privatização de ativos”180.
As medidas adotadas no governo do Presidente Fernando Henrique guardam
relação com as determinações alinhadas pelos entes financiadores internacionais,
tidas como neoliberais:
O governo Collor e depois o governo Fernando Henrique Cardoso adotaram
as reformas neoliberais propostas pelo FMI e pelo Banco Mundial, o que
resultou no desmantelamento dos mecanismos de neutralização da doença
holandesa e numa desvantagem competitiva de longo prazo para as
empresas industriais brasileiras181.
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Na Compreensão de Luiz Carlos Bresser-Pereira:
A primeira condição, a de completar o ajuste fiscal, ou de superar a crise
fiscal, era correta: era e continua sendo para o Brasil uma condição para a
reconstrução do Estado. As reformas orientadas para o mercado eram
também bem-vindas, desde que sensatas ao invés de pura ideologia
ultraliberal. Era sensato, por exemplo, abrir mais as economias dos países
em desenvolvimento, reduzindo o alto grau de protecionismo que
caracterizara o período substituidor de importações; era sensato privatizar
setores competitivos ou razoavelmente competitivos; era sensato
modernizar a administração pública, substituindo gradualmente a
administração pública burocrática por uma administração pública gerencial;
era sensato eliminar privilégios no campo da previdência social. Não era
sensato, entretanto, privatizar monopólios naturais, nem privatizar empresas
que se beneficiassem de altas rendas ricardianas devido a um problema de
monopólio natural (o caso, por exemplo, das usinas hidrelétricas), e
tampouco fazia sentido privatizar uma atividade como a da previdência
básica, que é obrigação de um Estado democrático e corresponde a um
direito social. Os países desenvolvidos não fizeram tais loucuras –
deixaram-nas por conta de alguns dos países em desenvolvimento –
seguindo um velho princípio: façam o que eu digo, mas não o que eu faço.
O Brasil não privatizou a previdência básica, mas privatizou monopólios
naturais ou quase-naturais, e indústrias beneficiárias de rendas
ricardianas182.

Ou, ainda, sob o prisma de Denise Gentil:
É importante relembrar que no final da década de oitenta e início da década
de noventa, a reforma da previdência foi apresentada como uma das
medidas fundamentais para o ajuste fiscal das economias latino-americanas
e para a recuperação de suas combalidas economias. A partir das
recomendações feitas pelo Banco Mundial, através do documento Averting
the old age crisis: policies to protect the old and promote growth (WORLD
BANK,1994), os países da América Latina e do Leste Europeu realizaram
reformas muito semelhantes, procurando ajustar-se à prescrição baseada
na noção de três pilares para o sistema, enunciada no referido documento:
o primeiro pilar (as pensões públicas) é complementado por um segundo
pilar de poupança obrigatória, contribuições definidas e capitalização e
suplementado por um terceiro pilar, de poupança voluntária. As
experiências de reforma dos vários países da América Latina foram
diferentes. Não houve um modelo único, ainda que a maioria das propostas
tenham se direcionado para a redução da responsabilidade estatal e
ampliação da participação privada. O que se verificou foi uma heterogênea
combinação dos regimes públicos e privados183.
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Diante desse panorama, o governo do Presidente Fernando Henrique de
1995 a 1997 aprovou 24 leis de sua iniciativa afetas as áreas Econômicoadministrativa e 3 na área social, enquanto que o Legislativo aprovou 13 leis de sua
iniciativa de cunho econômico-administrativo e 39 na área social184.
Toda essa atuação não seria uma novidade específica do governo do
Presidente Fernando Henrique, mas a continuação de um projeto que já vinha sendo
dominante no Brasil:
Desde o início, o governo FHC logrou obter substancial maioria para
lamentar, na medida em que obteve o apoio do então mais importante
partido de direita e neoliberal (o PFL), de um partido social-democrático (o
PPS, herdeiro do antigo Partido Comunista Brasileiro), do sempre indefinido
PMDB e dos habituais “partidos de negócios” que, no quadro do
presidencialismo de coalizões vigente no Brasil, os presidentes não tem
alternativa senão incluir em sua coligação política no Congresso em troca
de cargos. Essa maioria deu poder ao governo para iniciar uma pesada
agenda de reformas institucionais – uma agenda que logo no início se
revelou neoliberal e dependente: neoliberal porque implicava a privatização
de empresas que constituem monopólios naturais, como a produção e
distribuição de energia elétrica, as estradas e a telefonia fixa; dependente
porque retirou a preferência assegurada às empresas nacionais na
Constituição; e permitiu não apenas as privatizações mas também a
desnacionalização de serviços públicos monopolistas e dos grandes bancos
de varejo. Conforme assinalou Brasilio Sallum o governo FHC procurou
construir um bloco hegemônico de centro-direita baseado em duas ideiasforça: as reformas liberais justificadas pela necessidade de estabilização
dos preços e o projeto explícito do governo de liquidar a era Vargas. Na
verdade, o projeto era um só, era o projeto que havia se tornado
hegemônico a partir de 1980 e que desde 1991 se tornara dominante no
Brasil: o projeto neoliberal de redução do papel do Estado e de diminuição
da autonomia do Estado-nação no quadro de uma globalização – de um
capitalismo que se tornara global – que os Estados Unidos supunham
favorável à sua hegemonia185.

Portanto, o governo do Presidente Fernando Henrique nada mais fez que
programar as políticas neoliberais almejadas pelos entes externos, FMI e Estados
Unidos, tidas como corretas para impulsionar o crescimento econômico, tendo como
objetivos a diminuição do papel do Estado na economia, inclusive com privatizações
de monopólios estatais e diminuição de gastos sociais:
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No governo de FHC também foi criado o Fundo Social de Emergência
(FSE), em 1995, constituído de 20% das contribuições previstas para o
financiamento da Seguridade Social para serem usados livremente pelo
governo, inclusive para pagamento de juros da dívida. O FSE deveria ter
vigência de apenas dois anos, mas foi sucessivamente prorrogado, sendo
renomeado em 1997 para Fundo de Estabilização Fiscal “e, finalmente, para
expressar o seu verdadeiro caráter, Desvinculação das Receitas da União
— DRU — em 2000”. A contrarreforma da Previdência de FHC trouxe
regras comuns aos dois regimes (RGPS e RPPS), estipulando um teto para
as aposentadorias. Contudo, não foi aprovado o teto das aposentadorias
dos funcionários públicos federais, em decorrência de amplas
manifestações desse segmento contrário às medidas, e não havia como
obrigar a compra da previdência complementar, fato que será modificado na
contrarreforma do primeiro governo de Dilma Rousseff. Silva (2004) discute
que no governo de FHC, para justificar a contrarreforma da PS, utilizou-se
do discurso da desigualdade de valores dos benefícios entre os que têm
acesso ao RGPS e os que têm acesso aos benefícios e aposentadorias dos
RPPS, os quais teriam direito à aposentadoria integral. Assim, a existência
de dois regimes (Geral e Próprio) seria fonte de grande injustiça, uma vez
que os funcionários públicos teriam direito à aposentadoria integral e o
acesso a valores mais altos, o que traria diferenças na totalidade das
transferências efetuadas pela União para os RPPS. Essa tese também foi
difundida pela equipe do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no
momento da contrarreforma de 2003 e, novamente, é utilizada na proposta
do “governo” Temer186.

3.3 EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003

A Emenda Constitucional nº 41 teve origem no Poder Executivo, através da
Proposta de Emenda à Constituição nº 40 de 30 de março de 2003, recebeu
aprovação com Emendas da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania CCJC através Parecer do Relator, Dep. Maurício Rands (PT), sendo aprovada em
primeiro e segundo turno pelo Plenário com remessa ao Senado em 28 de agosto de
2003 com aprovação em primeiro e segundo turno de votação187.
A EC nº 41, de 19/12/2003, que ficou conhecida como a “emenda da emenda”
justamente por atingir a última reforma da Previdência Social, EC nº 20, modificou os
arts. 37, 40, 42, 48, 96, 149 e 201 da Constituição Federal, revogando o inciso IX do
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§ 3º do art. 142 da Constituição Federal e dispositivos da Emenda Constitucional nº
20, de 15 de dezembro de 1998, e deu outras providências188.
Essa emenda foi bastante direcionada ao Regime Próprio de Previdência
Social (RPPS), produzindo poucas alterações junto ao Regime Geral de Previdência
Social (RGPS), no entanto acabou por aproximar os regimes, sendo esse um dos
seus objetivos189, isso porque para os servidores que vierem a ingressar no quadro,
o cálculo da aposentadoria considera a média das contribuições previdenciárias
feitas durante o período trabalhado, tal qual como acontece no Regime Geral, ao
passo que o teto do benefício passou a ser regulado também pelo Regime Geral,
conforme art. 40, § 3º da Constituição, onde para o cálculo dos proventos de
aposentadoria, seriam consideradas as remunerações utilizadas como base para as
contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o
art. 201.
Uma das alterações foi a de que o RPPS quase que exclui a integralidade,
passando a ser calculado pela média, de modo análogo ao RGPS, da mesma forma
que não há mais paridade entre os trabalhadores em atividade e os inativos.
No que concerne ao RGPS a alteração que se deu foi em relação a inclusão
no art. 201 do § 12º na Constituição Federal, onde foi previsto o sistema especial de
inclusão previdenciária para trabalhadores de baixa renda, garantindo-lhes acesso a
benefícios de valor igual a um salário mínimo, exceto aposentadoria por tempo de
contribuição, deixando para Lei futura sua regulamentação.
A reforma de 2003 resultou em um ajuste no sistema de repartição para as
gerações atuais de servidores ativos e inativos e em novas regras para os
futuros servidores, muito semelhantes às dos trabalhadores do setor
privado. As mudanças tinham como objetivo fazer com que os trabalhadores
do setor público recebessem benefícios equivalentes à contribuição, como
já havia sido feito com a reforma do RGPS administrado pelo INSS. As
regras estabelecidas anteriormente para os servidores não garantiam
equilíbrio entre as contribuições e os benefícios pagos. Foram alteradas,
mas os direitos já adquiridos estavam preservados, ou seja, quem já havia
cumprido os requisitos para aposentadoria poderia exercer seu direito,
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mesmo depois da aprovação da reforma, com base nas regras em vigor
antes da E.C. n° 41/2003190.

Essa alteração, assim como a EC nº 47, que veremos adiante, alargou ainda
mais a cobertura que tanto se buscava na Constituição de 1988 como podemos
verificar das atas das reuniões da Constituinte no capítulo 1 deste trabalho,
resultando no Projeto de Lei 3082/12, do Senado, que visa a criação de um sistema
especial de inclusão previdenciária para os trabalhadores de baixa renda e para o
trabalho doméstico.
Considera-se trabalhador de baixa renda aquele não tendo vínculo
empregatício, afira rendimentos mensais inferiores a dois salários mínimos. O autor
da proposta, Senador Paulo Paim (PT/RS), defendeu a necessidade de se estimular
as pessoas a aderirem ao sistema para que ocorra um significativo aumento da
cobertura do sistema de Previdência social, corroborando sua tese com base na
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (PNAD-IBGE), de 1998, onde se verifica cerca de 39 milhões de
trabalhadores que não são contribuintes da Previdência pública191.

3.3.1 As políticas econômicas subjacentes à Emenda Constitucional nº 41, de
19 de dezembro de 2003

Em que pese a adoção das políticas neoliberais, o final da década de 1990
mostrou um país estagnado, com taxas de crescimento médio de 1,7% ao ano,
enquanto que a inflação, mesmo com o ajuste empreendido pelo Plano Real, fechou
a década com o índice de 278% ao ano, e a taxa de desemprego ficou em 5,7% a.a.
Praticamente as mesmas taxas da década de 1980, conhecida como a “década
perdida”, no que se refere ao desenvolvimento econômico, em que a taxa média de
crescimento foi de 1,9%, a inflação anual em média 272% e a taxa de desemprego
de 5,4%192.
GENTIL, Denise Lobato. A política fiscal e a falsa crise da seguridade social brasileira –
análise financeira do período 1990-2005. 2006. Tese (Doutorado em Economia) - Instituto de
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Esse cenário parece ter permitido a criação do espaço político necessário
para mudanças e, consequentemente, de alternativas para a evidente ineficiência
das políticas neoliberais para a promoção do desenvolvimentismo.
Esse é o contexto da eleição, em 2002, de Luís Inácio Lula da Silva, Partido
dos Trabalhadores, para a presidência da República e a transição do modelo
neoliberal para o “neodesenvolvimentismo” ou “novo desenvolvimentismo”, onde o
desenvolvimento econômico é dirigido pelo Estado, atentando para a distribuição de
renda e inclusão social193.
O desenvolvimentismo pode ser entendido de duas maneiras: de um lado,
como uma forma de organização econômica e social do capitalismo
realmente existente ou uma ideologia e estratégia de desenvolvimento
econômico, e, de outro, como uma teoria do desenvolvimento, neste caso
podendo ser o desenvolvimentismo clássico ou o novo desenvolvimentismo.
E termos de estratégia de desenvolvimento, entre 1930 e 1990 o nacionaldesenvolvimentismo foi dominante no país; desde o governo Lula até 2014,
tivemos um desenvolvimentismo social. O nacional-desenvolvimentismo e o
desenvolvimentismo social foram formas históricas, realmente existentes, de
desenvolvimentismo, com todos os seus erros e acertos. Já o “novo
desenvolvimentismo”, [...]. é um sistema teórico em formação aplicado a
países de renda média, constituído por uma macroeconomia e uma
economia política, já relativamente bem desenvolvidas e uma
microeconomia em construção194.

Para Luiz Carlos Bresser-Pereira, o novo desenvolvimentismo é mais seguro
que a teoria liberal:
Em síntese, o novo desenvolvimentismo é mais seguro e responsável que a
ortodoxia liberal, desde que o país conte com políticos, economistas e
cientistas políticos razoavelmente competentes, pragmáticos, e
razoavelmente dotados de espírito republicano, e se constitua uma coalizão
de classes desenvolvimentista para orientar e dar apoio as políticas
necessárias, que nem sempre são agradáveis no curto prazo. A aplicação
dos princípios da ortodoxia liberal leva necessariamente a crises financeiras
crônicas e ao baixo crescimento195.

Contudo, essa transição acabou não sendo absoluta, vez que ainda no
período de campanha, o Partido dos Trabalhadores divulgou a “Carta ao povo
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brasileiro”196 em substituição ao documento “Um outro Brasil é possível”197, como
uma clara resposta às desconfianças do mercado financeiro, na medida que
substitui a ideia inicial de “ruptura com o paradigma neoliberal” pela noção de “uma
lúcida e criteriosa transição”, reafirmando o compromisso com os princípios básicos
do neoliberalismo, pelo menos no que diz respeito à área econômica: controle de
inflação, domínio dos gastos públicos e respeito aos contratos – aproximando-se,
portanto, do ideário do Consenso de Washington198.
Como parte da sequência de ações ortodoxas (vistas como pró-mercado)
adotadas em 2003, deve ser citada a renovação do acordo com o FMI, até o
final de 2004, mantendo o esquema de comprovação regular do
cumprimento das metas fiscais e todo o arcabouço normal dos acordos com
a instituição. Uma diferença importante em relação a acordos anteriores,
porém, foi que, na prática, no novo acordo, embora dispondo da linha de
crédito daquela instituição, o país não fez uso dos recursos. Assim, o
programa operou como uma espécie de “prevenção” contra possíveis
crises, mas sem implicar maiores diferenças para 2004 em relação à política
econômica implementada em 2003199.

Além das medidas econômicas e fiscais as reformas estruturais podem ser
entendidas como uma espécie de continuidade do governo anterior:
Juntamente com as medidas de aperto monetário e fiscal, outro elemento
importante para justificar a “guinada” do mercado após a onda de
desconfiança que precedeu a eleição de Lula foi o compromisso do novo
governo com as chamadas “reformas estruturais”. Assim como no caso da
política econômica em geral, tal mensagem também foi vista como sinal de
continuidade às reformas, ainda incompletas, de 1995-2002. Concretamente
esse compromisso se traduziu em dois fatores: O envio ao Congresso
Nacional da proposta de reforma tributária. O encaminhamento, em paralelo
com a reforma tributária, da proposta de reforma da Previdência Social200.

Das alterações trazidas pela reforma foram apresentados pelo Ipea–PNAD:
Em consequência da composição da expansão da ocupação, o grau de
informalidade caiu, dando continuidade, e até aprofundando, a tendência
esboçada nos dois anos anteriores. Os dados da PNAD 2006 permitem
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dizer que o grau de informalidade passou de 56,4% do total de
trabalhadores ocupados (soma dos com carteira e informais do gráfico 3),
em 2005, para 55,1% em 2006. Restringindo-se aos vínculos mais
concretos
(assalariamento
remunerado,
trabalho
autônomo
e
empregadores), a informalidade passou de 50,8 para 49,8 nesse período,
levando a um aumento do percentual de trabalhadores que contribuem para
a previdência (47,4%, em 2005, e 48,8%, em 2006)201.

Das alterações evidenciadas pela emenda se verifica um aumento na inclusão
social, com uma leve melhora na distribuição de renda e inclusão, sendo esse o
grande marco do governo do Presidente Lula: “Mas não foi o desenvolvimento
econômico, e sim a distribuição de renda que caracterizou o governo Lula. Por isso
seu governo foi antes fortemente social e hesitantemente desenvolvimentista. Sua
principal medida distributiva foi o grande aumento do salário mínimo real, de 52%
nos oito anos do seu governo”202.

3.4 A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47 DE 06 DE JULHO DE 2005

A EC nº 47 de 06/07/2005 teve origem no Senado Federal, Senador Ideli
Salvatti (PT/SC), através da Proposta de Emenda Constitucional 227/2004, recebeu
aprovação com unanimidade da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
-CCJC através Parecer do Relator, Deputado Maurício Rands (PT/SC), sendo
aprovada em primeiro e segundo turno pelo Plenário com remessa ao Senado em
22 de março de 2005 com aprovação em primeiro e segundo turno de votação203.
Em sua exposição de motivos, foi evidenciada a preocupação do Legislador
em manter coerência com os trabalhos que vinham sendo desenvolvidos em matéria
de Previdência Social:
Essas alterações, entretanto, devem ter duas diretrizes. Primeiramente, não
se pode desfigurar a proposta original, que é fruto do trabalho do Poder
Executivo da União e de todos os Governadores de Estado e do Distrito
Federal e resulta de vários meses de oitiva de um sem número de entidades
da sociedade civil. Ademais, impõe-se respeitar o gigantesco esforço de
concertação política feito pela Câmara dos Deputados. Em segundo lugar,
as alterações não podem impedir a promulgação das partes da proposição
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em torno das quais há consenso. Assim, com base nessas diretrizes,
estamos apresentando, para se constituir em proposta de Emenda à
Constituição patrocinada pelos membros desta Casa a presente
proposição204.

Ainda na exposição de motivos, foi ressaltada a preocupação de que as
decisões dos órgãos gestores sejam divulgadas de forma mais ampla possível,
permitindo assim, o conhecimento prévio ao público quanto alíquotas adotadas, ao
passo que justifica a PEC como implemento de objetividade ao Regime Especial de
Inclusão Social para que se torne efetiva aos trinta milhões de brasileiros que
permanecem excluídos da Previdência Social:
Prevê-se, também, a criação de mecanismos de controle social tanto no
regime geral como nos regimes próprios de previdência dos servidores
públicos, visando a permitir que as decisões dos respectivos órgãos
gestores sejam sempre as mais democráticas possíveis e que as
informações sobre eles sejam amplamente divulgadas ao público, inclusive
exigindo dos Estados, Distrito Federal e Municípios que justifiquem as
alíquotas adotadas pelos respectivos regimes previdenciários. Busca-se,
também, dar mais objetividade ao regime especial de inclusão
previdenciária, inclusive no tocante às suas receitas, para permitir que, de
fato, estenda-se o amparo da previdência social aos mais de trinta milhões
de brasileiros que são dela excluídos. Finalmente, permite-se que sejam
adotados requisitos e critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria, tanto no regime geral quanto nos regimes próprios, para os
portadores de necessidades especiais, com o objetivo de garantir o
tratamento equânime a esses cidadãos, dentro do princípio da
discriminação positiva estabelecido pela Constituição205.

A Emenda Constitucional alterou os artigos 37, 40, 195 e 201 da Constituição
Federal, para dispor sobre a Previdência Social, e deu outras providências206.
Entre as alterações trazidas destaque-se a questão dos servidores, já que
promoveu o ajuste nos casos dos servidores que haviam ingressado no serviço
público quando da EC 41/2003, que agora obtém regra mais favorável já que

204

BRASIL. Câmara dos Deputados. Emenda Constitucional nº 47, de 2005. Diário do Senado
Federal, 9 out. 2003. p. 30.894 (Exposição de Motivos). Disponível em:
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon/2005/emendaconstitucional-47-5-julho-2005-537717exposicaodemotivos-149243-pl.html. Acesso em: 18 abr. 2019.
205
BRASIL. Câmara dos Deputados. Emenda Constitucional nº 47, de 2005. Diário do Senado
Federal, 9 out. 2003. p. 30.894 (Exposição de Motivos). Disponível em:
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon/2005/emendaconstitucional-47-5-julho-2005-537717exposicaodemotivos-149243-pl.html. Acesso em: 18 abr. 2019.
206
BRASIL. Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005. Altera os arts. 37, 40, 195 e 201
da Constituição Federal, para dispor sobre a previdência social, e dá outras providências. Brasília:
Presidência da República, 6 jul. 2005. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc47.htm. Acesso em: 20 abr. 2019.

90

permite a aposentadoria com proventos integrais e a paridade plena, isso em
relação ao RPPS:
As alterações em causa restabelecem – exceto para larga parcela dos
respectivos pensionistas - a situação de anteriormente era titulares os
servidores em exercício na data de promulgação da reforma previdenciária.
Para uma fração desses servidores, os admitidos após a promulgação da
EC/20/98 e antes da EC 41/03, a novidade chega a mesmo a configurar-se
em um ganho, no que diz respeito àquele quadro, porque lhes estende a
faculdade de se retirarem do serviço com idade reduzida em relação às
exigências contidas no texto constitucional permanente. O contexto em que
se inserem as alterações sob comentário criaram um cenário propício para
que a reforma previdenciária seja revista em seu conjunto, não apenas ao
que diz respeito aos dispositivos alterados pela PEC paralela. O noticiário
político dá conta de que fundos de pensão podem estar servindo de
manancial de recursos para atos de corrupção, o que certamente ressuscita o
debate acerca da efetiva conveniência de se disseminarem tais entes no
âmbito da Administração Pública, objetivo, ao cabo, visado pela reforma
previdenciária aprovada no final de 2003207.

Em relação ao RPPS, alterou, ainda, a redação do artigo 201, § 1º,
modificando a redação que havia sido conferida pela EC nº 20, para além de manter
a vedação de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados
os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde
ou a integridade física para acrescentar segurados portadores de deficiência,
definição a ser tratada por Lei Complementar.
Alterou também dispositivo tratado pela EC nº 41, no que concerne ao
sistema de inclusão, modificando o sistema especial de inclusão previdenciária para
abarcar os

trabalhadores de baixa renda os que sem renda própria que se

dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, ou
seja, reconhece o trabalho não remunerado doméstico como integrante do sistema
previdenciário, mas desde que pertencentes a famílias de baixa renda, cujos
benefícios seriam de valor igual a um salário mínimo, onde o sistema teria alíquotas
e carências inferiores às vigentes para os demais segurados do RGPS.
Modificou o art. 195, § 4º em relação as contribuições sociais previstas no
inciso I do caput deste artigo, prevendo alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas,
em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão-de-obra, do porte
da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho.
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3.4.1 As políticas econômicas subjacentes à Emenda Constitucional nº 47, de 6
de julho de 2005

A EC nº 47 entrou em vigor no governo do Presidente Lula (2003-2011), que
mantida a matiz ideológica neodesenvolvimentista, alcança relevo no que concerne
a inclusão social, notadamente pela referida emenda ao contemplar regime de
previdência diferenciado, ao alterar o § 12 e incluir o § 13 no artigo 201 da
Constituição para contemplar o sistema especial de inclusão previdenciária para
atender a trabalhadores de baixa renda e trabalho doméstico, vindo a ser
regulamentado pela Lei nº 12.470 de 31 de Agosto de 2011208, que dispôs a
contribuição de 5% sobre o salário mínimo, que à época da promulgação da Lei,
correspondia a R$ 27,25209.
A redução no valor da contribuição previdenciária de 11% para 5% do
salário mínimo, estabelecida pela Lei 12.470 a partir de outubro do ano
passado, criou uma nova categoria de contribuinte, chamado facultativo de
baixa renda. Essa modalidade possibilitou a entrada na Previdência de
homens e mulheres que se dedicam somente ao trabalho doméstico na
própria residência, com renda familiar de até dois salários mínimos, este
ano, de R$ 1.244. O público potencial de donas de casa de baixa renda no
País é de 6 milhões. Para atingir esse público, o Ministério da Previdência
Social estabeleceu uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento
Social (MDS) para utilizar os dados do Cadastro Único para Programas
Sociais (CadÚnico), que é o cadastro do Bolsa Família e dos programas
sociais do governo federal210.
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O Ministério da Previdência Social e “De acordo com dados da Secretaria de
Políticas da Previdência Social, até dezembro de 2014, o número de segurados
facultativos de baixa renda inscritos na Previdência Social era de 425.048” 211.
Segundo informações do Ministério da Previdência Social (MPS), o número
de donas e donos de casa de baixa renda, filiados à Previdência Social,
atingiu a casa dos 283.562 inscritos em junho de 2012, sendo que a meta
deste ministério era atingir 200 mil inscrições até o fim deste ano. A
expectativa é que, até 2015, este número alcance 1 milhão212.

Remetendo aos conceitos trazidos no capítulos 3.3.1, que buscou analisar a
política econômica do governo do Presidente Lula, verifica-se que a EC nº 47 está
alinhada com o ideário social desenvolvimentista, que ao trazer para a cobertura da
Previdência Social indivíduos antes excluídos, permite alcançar, em termos, os
objetivos da república, consubstanciados no artigo 3º da Constituição, de forma que
a Previdência Social, o alcance de benefício, se transforma como instrumento de
erradicação da pobreza.

3.5 A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 70 DE 29 DE MARÇO DE 2012

A EC nº 70, de 29/03/2012, acrescenta o art. 6º-A à Emenda Constitucional nº
41, de 2003, para estabelecer critérios para o cálculo e a correção dos proventos da
aposentadoria por invalidez dos servidores públicos213.
Trata-se de uma emenda que alterou outra emenda não guardando
dispositivo direto na Constituição, onde a aposentadoria por invalidez do servidor
público acometido de doença grave se dava com proventos correspondentes aos do
último cargo ocupado, isso até a EC 41/2003, que com a sua entrada em vigor, os
proventos passaram a ser fixados com base na média aritmética de 80% dos
salários de contribuição e com a promulgação da EC nº 70, se retomada o
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regramento anterior, assegurando aos aposentados por invalidez por doença grave
proventos correspondentes a 100% do que recebiam na ativa.
Essa questão foi discutida no Recurso Extraordinário (RE) 924456, com
repercussão geral reconhecida, onde o Plenário proveu o recurso do Estado do Rio
de Janeiro. A tese de repercussão geral fixada foi a de que:
Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base
no artigo 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda
Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua
promulgação (30/3/2012)214.

3.5.1 As políticas econômicas subjacentes à emenda constitucional nº 70 de 29
de março de 2012

A EC nº 70 entrou em vigor no governo da Presidente Dilma (2011-2016),
Partido dos Trabalhadores, que sucedeu o governo do Presidente Lula que contava
com alta popularidade e números representativos de crescimento.
O segundo Governo Lula acabou em clima de grand finale de uma ópera: o
Presidente que despedia do Poder tinha em torno de 80% de popularidade,
a economia cresceu 7,5% em 2010 e as taxas de desemprego
aproximavam-se de um mínimo histórico, sugerindo que a crise de 2009
tinha sido superada. Nesse contexto, Lula pôde contribuir decisivamente
para eleger como sucessora sua Ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff,
apesar de ela não ter na época nenhuma experiência eleitoral prévia, ainda
que tivesse ocupado posições importantes nos seus dois Governos215.

Nos primeiros três meses do seu mandato obteve a “melhor avaliação obtida
por um Presidente eleito em início de mandato”, vindo a obter 47% de aprovação216,
sendo que no terceiro trimestre chegou a 71% de aprovação, superando o próprio
Presidente Lula:
A avaliação positiva da presidente Dilma Rousseff é maior do que a dos expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Fernando Henrique Cardoso
(PSDB) nas terceiras pesquisas de popularidade CNI/Ibope das suas
gestões. Enquanto 71% aprovaram Dilma Rousseff à frente do governo
214
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neste mês, 69% aprovaram a maneira de governar de Lula na terceira
pesquisa do seu primeiro mandato. Em relação a FHC, 57% o aprovaram
como presidente em setembro de 1995217.

A ampla aprovação se deve ao fato de que havia realizado a demissão de
vários ministros envolvidos em corrupção, mas viu sua popularidade baixar nos anos
seguintes:
No primeiro ano do seu mandato, Dilma demitiu vários ministros envolvidos
em corrupção e gozou de grande popularidade. Ainda assim, no final de
2012, antes de sua popularidade cair, ela já havia perdido apoio dos
empresários industriais. O motivo central dessa perda foi a violenta queda
da taxa de lucro da indústria [...], causada pela sobreapreciação da taxa de
câmbio a partir de 2007 [...], a burguesia industrial, casada de baixos lucros,
senão de prejuízos, debilitada pelos anos de desindustrialização e
desnacionalização, sem líderes com clareza ideológica, repetiu o que tinha
feito na crise de 1960 e juntou-se aos capitalistas rentistas, incluindo a
classe média rentista, o setor de agronegócio e os financistas. Embora o
liberalismo econômico não esteja no sangue dos industriais, o projeto de
desenvolvimentismo sem lucros que o PT lhe oferecera evidentemente não
fazia sentido, e a burguesia brasileira voltou a se unir, novamente sob a
hegemonia do liberalismo conservador. Fracassara a tentativa do PT de
construir um novo pacto político nacional-popular, devido aos seus próprios
erros e à fraqueza da burguesia industrial218.

As políticas sociais do governo da Presidente Dilma estava centrado no
“Brasil Sem Miséria” (BSM), regulado pelo Decreto nº 7.492, de 2 de junho de
2011219.
O plano foi concebido com a finalidade de superar a situação de extrema
pobreza da população em todo o território nacional, por meio da integração e
articulação de políticas, programas e ações, artigo 1º do Decreto nº 7.492, tendo
como diretrizes I - garantia dos direitos sociais; II - garantia de acesso aos serviços
públicos e a oportunidades de ocupação e renda; III - articulação de ações de
garantia de renda com ações voltadas à melhoria das condições de vida da
população extremamente pobre, de forma a considerar a multidimensionalidade da
situação de pobreza; e IV - atuação transparente, democrática e integrada dos
217
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órgãos da administração pública federal com os governos estaduais, distrital e
municipais e com a sociedade, artigo 3º do Decreto nº 7.492220.
Em junho de 2011, o Governo Federal lançou o Plano “Brasil Sem Miséria”
(BSM) com objetivo ambicioso: superar a extrema pobreza, até o final de
2014. O Plano se organizava em três eixos: i) garantia de renda; ii) inclusão
produtiva; e iii) acesso aos serviços públicos. O diagnóstico do Governo era
de que, apesar do sucesso do Bolsa Família, em 2011 havia ainda 22
milhões de pessoas que, mesmo recebendo os benefícios do programa,
continuavam na extrema pobreza. Ademais, havia uma questão particular a
ser tratada: a concentração de pobreza em determinados grupos. Entre os
mais pobres, 71% eram negros, 60% viviam na Região Nordeste e 40%
eram crianças e adolescentes entre zero e 14 anos221.

Segundo a Secretaria de Governo222, todos os números que seguem foram
retirados dessa fonte, as ações do BSM retiraram 22 milhões de pessoas da
situação de extrema pobreza, sendo considerado de extrema pobreza, a renda
mensal per capita de R$ 77,00 em 2014, sendo que o benefício médio mensal
chegou a R$ 170,00. Os desdobramentos do BSM incluem programas como: o
“Brasil Carinhoso”, programa de creches públicas que registrou um aumento de 56%
em 2014, em relação ao ano anterior, vindo a ser atendidas 707,7 mil crianças; o
“Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), que
oferece cursos de qualificação, sendo realizadas 1,6 milhão de matrículas nos
últimos quatro anos, sendo 48% tendo entre 18 e 29 anos, 68% negros e 68%
mulheres; “Cadastro Único” foram inscritos 128 mil famílias quilombolas, sendo 72%
em situação de extrema pobreza. O “Cadastro Único” consisti em um instrumento de
gestão, uma ferramenta para “a promoção da inclusão social da população brasileira
de baixa renda”223.
A Presidente Dilma veio a ser reeleita nas eleições de outubro de 2014, no
entanto:
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Ela foi reeleita diante de forte oposição de toda a burguesia, tendo contato,
porém, com o apoio dos mais pobres e da minoria do Nordeste. Assim, ela
foi eleita, mas faltava-lhe “legitimidade política” na medida em que ela não
contava com o apoio da sociedade civil – da sociedade ponderada pelo
poder derivado do capital e do conhecimento. A crise política desencadeouse ao mesmo tempo que os brasileiros se davam conta de uma crise
econômica, uma reforçando a outra224.

Durante o governo da Presidente Dilma se verificou uma forte atuação nas
questões sociais e inclusivas da sociedade brasileira, através do Cadastro Único
instrumento que aferiu quem eram os verdadeiros excluídos e que se situavam
abaixo da linha da miséria. Os esforços do BSM beneficiaram milhares de
brasileiros, mas não foram fatores suficientes para que a elite econômica mantivesse
a legitimação do governo.
Nos últimos anos, tenho argumentado que o Ciclo Democracia e Justiça
Social estava mostrando sinais claros de esgotamento, me perguntando o
que o sucederá. Se a Crise Financeira global de 2008 representou um
grande fracasso para os ideólogos liberais ortodoxos, a crise econômica
brasileira de 2015-2016 representou um grande fracasso para os ideólogos
desenvolvimentistas e sociais. A crise de 2015-2016 foi a crise de um
partido político, o PT, que tentou tornar seu compromisso social compatível
com o desenvolvimento econômico capitalista, mas falhou. Foi vítima do
populismo cambial no governo Lula e do populismo fiscal do primeiro
mandato de Dilma Rousseff225.

Apesar das críticas ao governo da Presidente Dilma os números
demonstrados, em vista da implementação do BSM, refletem a construção dos
direitos sociais fundamentais efetivos, que poderão ser melhor entendidos face uma
leitura de longo prazo de seus resultados, mas que carece de um entendimento da
sociedade como modelo ou pacto necessário ao desenvolvimento, já cunhado na
Europa:
A redistribuição moderna e, em especial, o Estado social estabelecido nos
países ricos ao longo do século XX foram construídos em torno de um
conjunto de direitos sociais fundamentais: o direito à educação, à saúde e à
aposentadoria. Quaisquer que sejam as limitações e os desafios que esses
sistemas de arrecadação e de despesas enfrentem hoje, eles representam
um imenso progresso histórico. Deixando de lado os conflitos eleitorais e os
jogos partidários, um grande consenso foi formado em torno de tais
sistemas sociais, sobretudo na Europa, onde domina um apego muito forte
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ao que é percebido como “modelo social europeu”. Nenhuma corrente de
opinião importante, nenhuma força política significativa, busca seriamente a
voltar a um mundo no qual a taxa de arrecadação seria de 10% ou 20% da
renda nacional e o poder público se limitaria as funções soberanas
nacionais226.

3.6 CONCLUSÕES PARCIAIS

As emendas constitucionais refletem a adoção do ideário neoliberal,
especialmente no governo do Presidente Fernando Henrique e, mesmo nos
governos do Presidente Lula e da Presidente Dilma, de forte traço de ideais
neodesenvolvimentistas, onde buscavam associar o crescimento econômico ao
desenvolvimento social, no campo da política macroeconômica não se distanciaram
tanto assim dos ideais neoliberais como podemos verificar até mesmo na campanha
eleitoral que antecede o mandato de 2003 do Presidente Lula.
Como se nota das emendas realizadas, ainda que da “emenda da emenda”,
não se verifica uma quebra da linha estabelecida do que havia sido trazido pelo
governo anterior do Presidente Fernando Henrique, que é no sentido de
aproximação dos Regimes entre si, essa situação é mantida nos governos de
esquerda que se sucedem.
No entanto, no aspecto justiça social os governos petistas apresentaram
resultados positivos no que tange a diminuição das desigualdade sociais,
promovendo a inclusão de grupamentos antes excluídos da Previdência Social, que
demonstram que as medidas adotadas buscam uma aproximação da Previdência
Social aos menos favorecidos à medida que adota uma política econômica de
inclusão de contribuintes ao sistema com valores diferenciados aos que vinham
sendo normalmente praticados.
Assim, pode-se aferir que o governo do Presidente Fernando Henrique deu
início ao processo de mercantilização da Previdência Social no momento que adota
políticas econômicas de privatização, ideário neoliberal, e aproxima o Regime Geral
e o Regime Próprio da previdência privada, já que foi aprovada a Emenda
Constitucional nº 20, que incluiu a possibilidade de implantação da previdência
complementar dos servidores públicos e altera redação na Previdência Social para
também permitir a contratação da previdência complementar em caráter facultativo.
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4 A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA

Neste capítulo pretende-se analisar os conceitos que permeiam a Previdência
Social e a Seguridade Social, que apesar de não terem um conceito concreto,
propriamente dito, mas características e fins que buscam dar corpo ao seu
entendimento, busca-se verificar como vem sendo definidos, até mesmo em
consulta à Dicionários em diferentes épocas, partindo da premissa que não são
conceitos estanques, cujas definições se alteram conforme o momento que se
analisa.
O momento referido, não é apenas como momento histórico ou de data em si,
mas como os conceitos são alterados conforme as políticas econômicas que ditam
os rumos da Seguridade Social, como a valorização ou desvalorização dos institutos
que podem, e são, modificados conforme o interesse e medida que se pretende.
Parte-se do entendimento de que essa valoração, medida de interesse, é
dependente das políticas econômicas, o que leva ao estudo do Direito Econômico, já
que objeto desse ramo do Direito.
O estudo do Direito Econômico é conduzido da forma mais conceitual
possível, verificado suas bases, onde se busca sua definição enquanto ramo do
Direito, fundamentos e elementos para que se possa entender um pouco dessa
matéria que por vezes é até mesmo dispensada do quadro obrigatório nas
faculdades de Direito227. Para tanto, se encontra em Washington Peluso Albino de
Souza, introdutor da disciplina no Brasil, os elementos necessários e essenciais para
entendimento desse ramo do Direito e de sua possível aproximação com a
Previdência Social.
A partir desse referencial do Direito Econômico pode-se ingressar no estudo
da Constituição Econômica, cujo entendimento soa fundamental para entender a
Previdência Social e a Seguridade Social como fruto das políticas econômicas
subjacentes que as podem tornar instrumentos, ou não, na concretização dos
objetivos fundamentais da república.
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4.1 A BUSCA DE UM CONCEITO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL
O Dicionário Aurélio de 1986 define a Previdência social como: “Conjunto de
normas de proteção e defesa do trabalhador ou do funcionário, mediante
aposentadoria, amparo nas doenças, montepios, etc.”228.
O Dicionário Aurélio online, acessado em 2019, define a Previdência Social
como: “Conjunto de instituições ou de medidas de proteção e assistência aos
cidadãos em caso de doença, desemprego, aposentação, etc.”229.
De Plácido e Silva em 1999 define a Previdência Social:
A previdência social tem por finalidade assegurar aos seus beneficiários
meios indispensáveis de manutenção, em razão da inatividade, idade
avançada, tempo de serviço desemprego involuntário, encargos de família e
reclusão ou morte de segurado230.

Da consulta do verbete se verifica de imediato as alterações dos significados
trazidos, que num primeiro momento encontra o “conjunto de normas” como
arcabouço de proteção, tendo como sujeito o “trabalhador” ou “funcionário” para
depois ter o “Conjunto de instituições ou de medidas de proteção e assistência”
tendo como sujeito o “cidadão”.
Há uma amplitude na definição trazida, no sentido de abarcar o cidadão, e
não mais aquele que detém vínculo de trabalho, ao passo que deixa de ter apenas
normas de proteção, alargando a definição para conjunto de instituições, que mesmo
passados trinta anos da edição de um e outro, há uma palavra em comum no
Dicionário Aurélio:

proteção.

Proteção essa que se

dá

mediante certos

acontecimentos da vida como aposentação e doença.
De Plácido e Silva mostra uma definição mais jurídica, no sentido de
demonstrar que o sujeito de destino da Previdência Social é o segurado e não
qualquer pessoa, mas também condiciona a finalidade aos acontecimentos da vida.
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A Constituição de 1988 não define a Previdência Social, mas o artigo 194,
caput, que permanece até hoje com a mesma redação, consagrou o termo
Seguridade Social, que “não havia sido formalizado até então”, compreendendo um
conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade,
destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência
social231.
A Constituição, em seu artigo 194, define a seguridade social como o
“conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da
sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à
previdência e à assistência social” [...]. Norteia-lhe o princípio da
universalidade da cobertura e do atendimento, o que significa contemplar
todas as contingências sociais que geram necessidade de proteção social, a
todos os indivíduos, indistintamente. Esse princípio incorpora uma
reformulação fundamental dos direitos sociais do cidadão do Estado
moderno. Um novo pacto social se estabeleceu a partir dali, com mudanças
nas relações entre Estado e sociedade. Ficava clara a construção de uma
matriz constitucional de aproximação com o modelo de Estado de Bemestar Social. A saúde e a assistência social passaram a ser direitos do
cidadão e dever do Estado, e a previdência, ao misturar contribuição com
financiamento estatal, ampliava sua cobertura de modo a incluir parcela da
população até então não atendida pelo sistema 232.

Essa foi uma das mais relevantes inovações do texto constitucional trazendo
a Seguridade Social como sistema organizador da proteção social brasileira, no
entanto seu significado permanece impreciso, especialmente no que reveste a
atuação de cada estado:
Seguridade Social, talvez seja um dos conceitos mais expressivos na
dinâmica do capitalismo avançado no século XX. Disseminando no pósguerra como terminologia adequada para designar toda uma área de
atuação estatal – considerada decisiva para as políticas econômicas de
inspiração keynesiana então adotadas -, penetrou no vocabulário corrente
do Ocidente desenvolvido durante os anos subsequentes até tornar-se, na
última década, objeto de críticas e debates. Contudo, o significado do termo
se mantém impreciso, assim como sua operacionalização, variável de país
para país, revela a fluidez do consenso alcançado em torno das práticas
que engloba233.

Da citação trazida percebe-se duas questões que chama a atenção, a uma
como terminologia para adequado atingimento das “políticas econômicas” adotadas
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e a duas a imprecisão enquanto “operacionalização” do sistema. O que significa
dizer que a definição de Seguridade Social depende da política econômica adotada
para a sua operacionalização, o que chama o entendimento dos capítulos que se
seguem no presente trabalho.
A Professora Maria Lúcia Teixeira Werneck Vianna, destaca duas vias de
entendimento da Seguridade Social:
Na primeira, o uso da expressão seguridade social aponta para uma
concepção de proteção social, baseada no suposto de que a cidadania
implica, além dos direitos civis e políticos, o “elemento social que se refere a
tudo o que vai desde o direito a um mínimo de bem-estar econômico e
segurança, ao direito de participar, por completo, na herança social e levar a
vida de um ser civilizado de acordo com os padrões que prevalecem na
sociedade”. Muitos autores, sobretudo europeus, reiteram esta concepção
normativa do termo – cuja proximidade com o entendimento mais comum do
Welfare State é total-, sublinhando que sua emergência, nos anos 40,
marcou nítida oposição à ideia de seguro social dominante nas primeiras
décadas do século234.

Neste primeiro ponto, se verifica a seguridade social como sistema de
proteção institucionalizado e assistencialista, a segunda linha traçada pela
Professora é no seguinte sentido:
O segundo tipo de entendimento da seguridade social é aquele que procura
demarcar pragmaticamente o conceito. A definição emblemática, sob esta
ótica, se encontra numa das publicações mais importantes da atualidade
que lidam com o tema, o Social Security Programs Throughoutthe World: o
termo indica os programas estabelecidos em âmbito governamental que
salvaguardam os indivíduos em situações de interrupção ou perda da
capacidade de auferir rendimentos do trabalho e/ou quando certos gastos
especiais (decorrentes de casamento, nascimento ou morte) diminuem seu
poder aquisitivo235.

O Social Security Programs Throughout the World236 citado diz respeito à uma
publicação que evidencia as principais características de programas de Seguridade
Social em mais de 170 países, realizado em colaboração com a International Social
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Security Association237, onde são demonstradas toda a organização da Seguridades
Social, tais como as regulamentações legais, tipos de cobertura existentes, fontes de
recursos, condições de elegibilidade a benefício e quais benefícios englobam de
cada país analisado.
Assim, se verifica que a definição de seguridade social possui indicativos de
como entendê-la, que apesar das teorias trazidas a indefinição permanece,
carecendo de uma atuação estatal adequada que determine sua aplicabilidade,
conforme determinadas especificidades:
Naturalmente, as duas maneiras de definir a seguridade social constituem
indicativos, apenas, de percepções diferenciadas, enfatizando, no limite,
possibilidades polares de lidar com o conceito. Os textos e documentos que
trabalham a questão geralmente permanecem numa zona neutra, fazendo
uso do vocábulo ora para expressar uma concepção, ora para descrever
determinadas práticas. A imprecisão conceitual se explica em boa medida
pelas dificuldades que ambas as conotações enfrentam na tentativa de
aumentar a utilidade do termo, ou seja, torná-lo uma categoria universal de
análise comparativa. Dificuldades em gral externas aos mecanismos que
caracterizam a seguridade: vernaculares (as línguas nacionais têm
simbolismos próprios), históricas (distintas trajetórias resultam em
especificidades políticas, econômicas e sociais) e, ainda, dificuldades
relacionadas com a variedade de estruturas de governo que caracterizam
os Estados nacionais238.

O Título VIII, Da Ordem Social, na Constituição de 1988, dispõem em seu
artigo 193 que a ordem social tem como objetivo o bem-estar e a justiça social,
consectários da Seguridade Social e, portanto, também da Previdência Social.
A solidariedade é uma das características intrínsecas ao sistema que tem sua
aplicação mediante os objetivos fundamentais da república, art. 3º da Constituição,
sendo também “instrumento na busca da justiça social”239.
A justiça social, enquanto objetivo da Previdência Social está intimamente
ligada a solidariedade de grupos, sendo conhecido como um dos marcos do início
da previdência a Lei Eloy Chaves, que criou a Caixa de aposentadoria e pensão
para os empregados de empresas ferroviárias, onde se nota uma “solidariedade
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fundada na ideia de fraternidade”240 de pertencimento e afetividade com esse
núcleo.
Ainda que a solidariedade vigente seja a do tributo, já que a previdência é
obrigatória para os que exercem atividade remunerada e, conforme art. 201 da
Constituição, mediante contribuição, ou seja, a necessidade de recolher a
contribuição para ser considerado segurado pelo regime.
No entanto, a Constituição de 1988 rompeu paradigmas anteriormente postos,
demonstrando que a busca do bem-estar e justiça social devem ser alcançados na
Previdência Social através da solidariedade entre os contribuintes. Uma situação
prática desse princípio, decorre do fato de que antes da Constituição de 1988, a
mulher trabalhadora rural não era reconhecida como passível de ser segurada no
âmbito da Previdência Social, o benefício só era disponível para o homem arrimo de
família, com aposentadoria por idade aos 65 anos e teto de meio salário mínimo241.
A resposta para essa questão veio com a Constituição de 1988, artigo 7º,
caput, ao equiparar o trabalhador rural ao urbano, além da equiparação de
condições para homens e mulheres e universalidade do atendimento, gerando
grande impacto na busca da Justiça social:
Essas novas regras, aplicadas aos trabalhadores formais e produtores em
regime de economia familiar, tiveram efetivo impacto social e econômico.
Aumentaram expressivamente em poucos anos (1992/95) o grau de
cobertura do sistema sobre o conjunto dos domicílios rurais e elevaram
substancialmente a participação da renda previdenciária na renda familiar
rural242.

Apesar dos trabalhadores rurais contribuírem para o sistema com cotizações
bem diferenciadas em relação a outros contribuintes, conseguem alcançar benefício
superior ao quanto efetivamente contribuído, ínsita, portanto, a questão da
solidariedade que é contrabalanceada pelos demais contribuintes ao sistema, “Os
trabalhadores rurais passaram a obter o pleno acesso à previdência, com benefícios

240

Ibidem, p. 22.
BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada. Texto para discussão nº 688 – O idoso e a previdência rural no Brasil: a experiência
recente da universalização. Rio de Janeiro: Ipea, 1999. p. 6. Disponível em:
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0688.pdf. Acesso em: 20 ago. 2017.
242
Ibidem, p. 1.
241

104

não inferiores a um salário mínimo. O piso básico de todos os benefícios passou a
ser o salário mínimo”243.
As principais mudanças normativas ocorridas a partir da Constituição de
1988, e que tiveram efetiva aplicação administrativa a partir de 1992, foram
as seguintes: a) equiparação de condições de acesso para homens e
mulheres (o antigo regime era específico para o cabeça do casal); b)
redução do limite de idade para aposentadoria por idade (60 anos para
homens e 55 para mulheres); e c) estabelecimento de um piso de
aposentadorias e pensões em um salário mínimo (o regime anterior
estabelecia teto em meio salário mínimo para o público do Funrural e
pensões limitadas a 30% do benefício principal)244.

O resultado dessa inclusão social resta demonstrado na tabela abaixo, que
revela o paulatino aumento da cobertura e benefícios245:
Tabela 1 - Alguns indicadores globais da universalização previdenciária

Da análise da tabela se afere o seguinte:
Esses dados de renda domiciliar evidenciam a diferença significativa que
faz ter ou não ter acesso ao sistema de proteção previdenciária. O setor de
domicílios sem acesso à previdência, seja no Sul, seja no Nordeste,
percebe um nível de renda domiciliar que apenas no caso do Sul se situa
acima da linha da pobreza, medida por uma renda domiciliar per capita
mensal maior que US$ 60246.

A erradicação da pobreza é um dos objetivos fundamentais da república,
conforme artigo 3º da Constituição, e no momento que o Constituinte trouxe para o
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abrigo da Previdência Social a equidade de tratamento do urbano com o rural foram
pagos “em 1997, 6,67 milhões de aposentadorias, pensões, rendas mensais
vitalícias e amparos previdenciários aos seus segurados do setor rural”247, sendo
que esses benefícios significam uma renda apenas um pouco acima da renda per
capita considerada para a linha da pobreza, mas que no entanto elevaram
sobremaneira a qualidade dessas pessoas.
Ao inaugurar-se a previdência rural de fato em 1992, com a aplicação das
novas leis de custeio e benefícios da previdência (Leis 8.212 e 8.213, de 24
de junho de 1991), chegou ao meio rural um sistema de atendimento ao
trabalhador informal e à agricultura de subsistência, remetido no texto da
Constituição Federal de 1988 (art. 194, § 8º) ao conceito genérico de
“regime de economia familiar”. Isso, na realidade, é uma novidade no
sistema previdenciário, que desde sua criação em 1923 circunscrevia-se ao
contrato formal de trabalho das categorias ocupacionais urbanas248.

O resultado desse estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), revela que a par dos gastos realizados e do seu peso no orçamento houve
profundas alterações no próprio regime de economia familiar:
O caráter maciço do acesso da economia familiar ao seguro previdenciário
(6,7 milhões de benefícios permanentes) e sua inserção nacional conferem
ao sistema uma dimensão de instituição promotora de uma mudança
estrutural no âmbito da distribuição social da renda, com modificações na
estrutura produtiva do próprio regime de economia familiar rural que não
podem ser negligenciadas pelas avaliações de impacto e pelos gestores de
políticas249.

A solidariedade é fundamento do regime de repartição simples, equidade na
forma de participação no custeio, adotado pela Previdência Social na Constituição
de 1988, artigo 194, V, no entanto esse objetivo fundamental resta descaracterizado
conforme a política econômica adotada:
E esse respaldo legal foi fornecido doze anos depois de 1988, com a
promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal, em maio de 2000. Esta lei
é, provavelmente, um dos maiores símbolos da miopia da política
econômica ortodoxa implantada na década de 1990. No que diz respeito à
previdência social, fere os princípios de diversificação das fontes de
arrecadação, de solidariedade social e de sustentabilidade financeira
concebidos para o sistema de seguridade social na Carta Maior. Através do
seu artigo 68, já citado acima, a Lei de Responsabilidade Fiscal cria o
247
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Fundo do Regime Geral de Previdência Social, vinculado ao Ministério de
Previdência e Assistência Social, com a finalidade de prover recursos para o
pagamento dos benefícios do regime geral de previdência social. Da forma
como foi criado, o Fundo do Regime Geral de Previdência Social traz um
duplo equívoco ou um duplo desarranjo nos preceitos constitucionais.
Primeiro, porque ao criar um fundo exclusivo para a previdência, a LRF
desconstitui o conceito de seguridade, tal como formulado na Constituição.
Esse foi o passo necessário para o segundo equívoco: considerar os
recursos da COFINS, CSLL e CPMF como externos ao orçamento da
previdência e, portanto, passíveis de serem rotulados como transferências
da União. Pelo artigo 195 da Constituição Federal essas receitas
pertencem, expressamente, ao financiamento da seguridade social, logo,
não são recursos transferidos, mas recursos próprios. (grifo nosso)250

O constitucionalismo social no Brasil se traduz numa nova ordem econômica
e social, rejeitando as teorias de mercado autorregulados:
A diferença essencial, que surge a partir do "constitucionalismo social" do
século XX, e vai marcar o debate sobre a Constituição Econômica, é o fato
de que as Constituições não pretendem mais receber a estrutura econômica
existente, mas querem alterá-la. Elas positivam tarefas e políticas a serem
realizadas no domínio econômico e social para atingir certos objetivos. A
ordem econômica destas Constituições é programática – hoje diríamos
“dirigente. A Constituição Econômica que conhecemos surge quando a
estrutura econômica se revela problemática, quando cai a crença na
harmonia preestabelecida do mercado. Ela quer uma nova ordem
econômica; quer alterar a ordem econômica existente, rejeitando o mito da
autorregularão do mercado251.

A própria Previdência Social traduz essa nova ordem na Constituição de
1988, através de comandos dirigentes que exigem atuação do Estado.
Diante disso, se verifica que por mais que se busque uma conceituação da
Previdência Social em termos de objetivos e fins que se destina, as políticas
econômicas adotadas em cada governo, tendem a alterar o entendimento posto na
Constituição de 1988, de forma a atender os interesses de cada governo. Assim é
necessária se entender a Constituição Econômica a partir do Direito Econômico
como se buscará a seguir.

4.2 CONCEITOS E ELEMENTOS FUNDAMENTAIS DO DIREITO ECONÔMICO
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A conceituação de Direito Econômico, no entendimento de Washington
Peluso Albino de Souza introdutor da disciplina no Brasil:
Direito Econômico é o ramo do Direito que tem por objeto a juridicização, ou
seja, o tratamento jurídico da política econômica e, por sujeito, o agente que
dela participe. Como tal, é o conjunto de normas de conteúdo econômico
que assegura a defesa e harmonia dos interesses individuais e coletivos, de
acordo com a ideologia adotada na ordem jurídica. Para tanto, utiliza-se do
“princípio da economicidade”252.

Ou ainda, conforme definição de Giovani Clark:
O Direito Econômico dita o “dever-ser” para as atividades econômicas, já
que impõe normas jurídicas de comportamento para os agentes econômicos
que atuam nessa órbita, motivados pelo imperioso interesse de estancar
suas múltiplas necessidades/carências, individuais e coletivas, diante da
raridade de recursos. Por certo, o Direito Econômico tem como objeto a
regulamentação das políticas econômicas dos agentes econômicos
(empresas, Estados, indivíduos, organizações não governamentais) no
intuito de que todos, ou pelo menos a maioria, possam suprir suas
necessidades253.

Diante dessa conceituação pode-se aferir que o objeto do Direito Econômico
é a regulamentação das medidas de política econômica utilizadas de acordo com a
ideologia adotada na Constituição, tendo como sujeito seu participante.
A política econômica “é o processo por meio do qual o Estado intervém no
mercado, corrigindo-o, orientando-o para determinados objetivos”254 devendo ser
aplicada, conforme conceito exposto de Direito Econômico, de acordo com a
ideologia constitucionalmente adotada, ou ainda:
Entendemos por política econômica o conjunto de medidas postas em
prática para atender objetivos econômicos. Deve ser juridicamente tratada,
sob pena de prática arbitrária do poder, sem o devido respeito aos direitos
indispensáveis à vida social. Determinados exageros ou abusos do poder
econômico, tanto público como privado, justificam plenamente a
necessidade dessa juridicização que se efetiva pelo Direito econômico255.
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Ocorre que a Constituição de 1988 possui diversos princípios opostos entre
si, como a livre concorrência e o fomento, então fica a questão, de como identificar
qual a solução jurídica adequada.
O princípio da economicidade vem a solucionar essa questão no sentido de
que busca a maior vantagem possível dentre as opções disponíveis, no entanto, não
sob o ponto de vista de custo, mas de necessidade e essencialidade: “Economic
efficiency is about making the best use of limited resources given people stastes”256.
Sobre a questão necessidade e essencialidade lembro da EC nº 47 que
recém foi referida, onde o Governo Lula buscou através da emenda alargar ainda
mais os beneficiários da Previdência Social quando do sistema especial de inclusão
previdenciária buscando abarcar os trabalhadores de baixa renda os que sem renda
própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico, ou seja, a par de
uma análise de necessidade e essencialidade através de uma política econômica de
inclusão social, previdenciária, traz para o Estado a obrigação de salvaguardar
mesmo aqueles que do seu trabalho não gerem renda financeira propriamente dita,
mas que a luz da necessidade entende por estender para os trabalhadores
domésticos essa possibilidade.
Resta incita a questão do princípio da economicidade, onde o benefício
alcançado em contrapartida de contribuição não necessariamente significa um
aumento de receita pública mas de alcance a pessoas anteriormente excluídas do
sistema.
Já a ideologia adotada na ordem jurídica corresponde àquela adotada na
Constituição vigente, no Estado de Direito, consubstanciada no conjunto de ideias e
princípios da organização social que na Constituição brasileira estão dispostos no
capítulo “Ordem Econômica e Social”257. A questão da ideologia adotada na
Constituição será melhor debatida na sequencia quando tratarmos da Constituição
Econômica.
O participante do Direito Econômico pode ser tanto aquele que executa como
aquele que vem a sofrer os efeitos das medidas de política econômica, tanto na
esfera pública como privada.
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Da conceituação traçada conclui-se que o Direito Econômico é um ramo
autônomo do Direito, possuindo (i) sujeito próprio, aquele que detém o poder de
ação econômica (Estado, indivíduo, empresa e demais sujeitos), (ii) objeto próprio,
política econômica, (iii) normas próprias, de conteúdo econômico e (iv) campo
próprio258.

4.3 FUNDAMENTOS DO DIREITO ECONÔMICO

Para se entender os fundamentos do Direito Econômico é necessário
entender os fundamentos do conhecimento “econômico”, isso porque:
Desse modo, sendo que a “norma do Direito Econômico” contém o
elemento “econômico”, enquanto gênero, chegando ao “político-econômico”,
enquanto espécie, vamos ter o “econômico” por “primeiro”, na identificação
do seu “fundamento”. A seguir, em conexão com este, temos o “político”,
formando o político-econômico”, como dado fundamental do seu “objeto”.
Por fim, o comprometimento do “político-econômico” com o jurídico, que o
envolve, vai objetivar-se da “norma”, que tem por conteúdo esse dado
“composto” e a incumbência de discipliná-lo259.

A necessidade no Direito Econômico é um valor de ordem existencial,
estando ligada à escassez de meios capazes de satisfazê-la, situando-se na base
de elaboração da política econômica e para o seu atendimento, como por exemplo,
a efetivação da justiça social, ou seja, a medida tomada em política econômica tem
um objetivo de ordem econômica que é a satisfação de uma necessidade260.
O interesse no Direito Econômico que guarda relação com a necessidade
destaca-se pelo fato do sujeito do ato econômico atuar no interesse conforme for a
necessidade a ser satisfeita, assim se tem uma relação entre o sujeito e o objeto,
passando a ser valorado:
Foi assim, trabalhando o “interesse”, que chegamos à “linha de maior
vantagem”, e, desta, às vantagens de diversas espécies, econômicas ou
não. Com um passo adiante, atingimos a ideia de “economicidade”, pela
qual se compreende a satisfação de uma necessidade, seguindo uma linha
de maior vantagem determinada pela “valoração do interesse”
correspondente261.
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Nessa linha de raciocínio se tem o apontamento de Rawls, dentro do
utilitarismo, no sentido de distribuir os recursos de acordo com a justiça social, de
modo que as benesses devem ser distribuídas de forma igual262.
O bem no Direito econômico guarda relação com o objeto do interesse, que
poderá ser corpóreo ou incorpóreo, fruição coletiva ou individual, móveis ou imóveis,
fungíveis ou infungíveis, bens de produção, insumos ou bens de consumo, produtos
ou serviços263.
Ainda dentre os fundamentos do Direito econômico temos o equilíbrio, que
significa a realização de valores ponderando mais para o “ético do que pelo útil”264.

4.4 CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA

Entre os diversos elementos da Constituição, chama atenção o elemento
sócio ideológico contido no que concerne ao Título VII Da Ordem Econômica e
Financeira e VIII Da Ordem Social, isso porque os Títulos trazem justamente o que
se espera de um Estado Social.
A mesma questão, Estado Social – Intervencionista, já era tido como
intrínseco ao sistema:
O Estado social, por sua própria natureza é um Estado intervencionista, que
requer sempre a presença militante do poder político nas esferas sociais,
onde cresceu a dependência do indivíduo, pela impossibilidade em que este
se acha, perante fatores alheios a sua vontade, de prover certas
necessidades existenciais mínimas265.

Do Estado Liberal ao Estado Social exsurge a Constituição dirigente, onde o
Estado é chamado a intervir ativamente no fornecimento das prestações exigidas
pelo indivíduo, surge o Estado do Bem-Estar Social, o Welfare State, ou o Estado
providência266.
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Se no Estado liberal ocorria um freio direcionado ao não fazer do Estado, com
o advento do Estado Social busca um fazer.
Diante disso, tenho que é uma característica intrínseca na Constituição de
1988 o Estado intervencionista, a instauração do Estado Social em rompimento ao
Estado Liberal com intervenções mínimas do Estado, se tem em contrapartida do
Estado mínimo o surgimento de um Estado atuante, intervencionista.
Feita essas brevíssimas considerações onde realizo meu acordo semântico
no sentido de entender a Constituição de 1988 como fruto da instauração de um
Estado Social e, portanto, intervencionista, parto para tentar entender como se dá
essa intervenção no sentido de política econômica adotada na Constituição, ou
melhor, parto para o entendimento da Constituição econômica.
Como vinha definindo na questão do Direito Econômico a concepção de
Constituição econômica guarda correlação, isso porque, o próprio conjunto de
normas que tenha conteúdo econômico assegura a defesa dos interesses individuais
e coletivos, conforme for a ideologia adotada na ordem jurídica.
O Direito Econômico tem como escopo a juridicização da política econômica,
a política econômica é realizada, ou deveria, a partir da ideologia adotada na
Constituição por aqueles que detém o poder de governo no momento, logo é
necessário estudar o que a Constituição determina para o governo, como o dirige, e
o que espera dele:
Que a nossa Constituição de 1988 é uma Constituição dirigente, isso é
inquestionável. O conjunto de diretrizes, programas e fins que enuncia, a
serem pelo Estado e pela sociedade realizados, a ela confere o caráter de
plano global normativo, do Estado e da sociedade. O seu art. 170 prospera,
evidenciadamente, no sentido de implantar uma nova ordem econômica267.

Desse caráter dirigente da Constituição que busca no Estado a intervenção
necessária no sentido de fornecer prestações exigidas pela sociedade surgem os
direitos de segunda geração, ou dimensão, entre eles, os direitos econômicos e
sociais.
Os princípios gerais da Ordem Econômica são elencados a partir do art. 170
da Constituição de 1988 onde temos que a ordem econômica é fundada na
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tendo por fim assegurar a todos
267
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existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados ainda
determinados princípios onde ressalto a função social da propriedade, a redução das
desigualdades regionais e sociais e a busca do pleno emprego.
Desses princípios fica entendido o que a Constituição pretende, estabelecer
uma ordem econômica, o que significa configurar a política econômica do Estado,
porquanto surge uma estrutura econômica, revelando uma ordem programática, no
bojo de uma Constituição Dirigente268.
A questão do dirigismo constitucional é estudada por Bercovici, onde traça um
paralelo sobre o dirigismo material e formal do legislador, ao que pegou emprestado
sua conclusão acerca dos trabalhos de Peter Lerche e Canotilho:
A diferença da concepção de Constituição Dirigente de Peter Lerche para a
consagrada obra de Canotilho torna-se evidente. Lerche está preocupado
em definir quais normas vinculam o legislador e chega à conclusão de que
as diretrizes permanentes (a Constituição Dirigente propriamente dita)
possibilitariam a discricionariedade material do legislador. Já o conceito de
Canotilho é muito mais amplo, pois não apenas uma parte da Constituição é
chamada dirigente, mas toda ela. O ponto comum de ambos, no entanto, é
a desconfiança do legislador: ambos desejam encontrar um meio de
vincular, positiva ou negativamente, o legislador à Constituição.
A proposta de Canotilho é bem mais ampla e profunda que a de Peter
Lerche: seu objetivo é a reconstrução de uma teoria material da
Constituição, concebida também como teoria social. A Constituição
Dirigente busca racionalizar a política, incorporando uma dimensão
materialmente legitimadora ao estabelecer um fundamento constitucional
para a política. O núcleo da ideia de Constituição Dirigente é a proposta de
legitimação material da Constituição pelos fins e tarefas previstos no texto
constitucional. Em síntese, segundo Canotilho, o problema da Constituição
Dirigente é um problema de legitimação.
Para a teoria da Constituição Dirigente, a Constituição não é só garantia do
existente, mas também um programa para o futuro. Ao fornecer linhas de
atuação para a política, sem substituí-la, destaca a interdependência entre
Estado e sociedade: a Constituição Dirigente é uma Constituição estatal e
social. No fundo, a concepção de Constituição Dirigente para Canotilho está
ligada à defesa de mudança da realidade pelo direito. Seu sentido, seu
objetivo é o de dar força e substrato jurídico para a mudança social. A
Constituição Dirigente é um programa de ação para a alteração da
sociedade269.

A verificação dessa classificação da Constituição em dirigente se presta para
a utilidade que se pretende analisar, já que em contrário senso à Constituição
Dirigente teríamos a Constituição Estatutárias ou Orgânicas, segundo a qual se
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destinam a definir um estatuto de poder como mero instrumento de governo,
enunciadoras de competências e reguladoras de processos270.
A Constituição Dirigente é concebida não como mero instrumento de governo,
mas enunciam diretrizes, programas e fins a serem realizados pelo Estado e por
toda a sociedade. Ao nos depararmos com o art. 3º da Constituição, podemos
verificar que os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil são
construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional;
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e
regionais; promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação, como fazer isso não está
elencado no artigo, mas ele reconhece os problemas sociais de pobreza, de
marginalização, de desigualdade, tanto social como regional, logo se tornam
premissas271.
É como se o legislador dissesse, em suma, que o Brasil precisa acabar com a
pobreza:
Uma constituição, por si só, com a mera força de suas palavras, não tem
capacidade de alterar as estruturas que conformam uma sociedade. As
relações econômicas, as desigualdades sociais e as estruturas anacrônicas
de um país periférico estão no plano material da realidade, enquanto uma
constituição, por mais que prescreva a necessidade de transformar a ordem
posta, permanece no plano abstrato formal de um texto positivo. Contudo,
uma constituição dirigente como a brasileira, que traz em seu bojo um
programa de ações a ser implementado pelo Estado e pela sociedade para
transformar a realidade social, carrega em si o arsenal jurídico para
legitimar essa transformação. Daí a importância da Constituição de 1988
para se alcançar a superação do subdesenvolvimento que garantirá a
transformação social de que o Brasil ainda necessita272.

Como trazer os objetivos à realidade, deixando de um dever ser e passar para
o mundo real, se há o referendo juridicamente posto, como atuar para a busca do
objetivo traçado é a questão. O Estado desenvolvimentista poderá promover o
desiderato através do planejamento econômico, decisão política a qual se
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desenvolve um conjunto de ações buscando o bem-estar e o desenvolvimento,
podendo o Direito Econômico ser o seu instrumento:
O direito econômico possui o que Norbert Reich chama de "dupla
instrumentalidade" (doppelteInstrumentalittitdesWirtschaftsrechts). Isto é, o
direito econômico é um instrumento, de um lado, para organizar o processo
econômico, ordenando e dispondo sobre as normas e instituições jurídicas,
como o contrato e a propriedade privada, e, de outro, para exercer
influência sobre o mercado de modo a transformá-lo e concretizar os
objetivos público-sociais característicos do Estado Social. É no campo do
direito econômico, portanto, que o conflito entre economia e política — ou
entre os processos econômicos, a regulação estatal e as normas e
instituições jurídicas — é recuperado e instrumentalizado. Essa natureza
dupla do direito econômico, ora instrumentalizado pelos participantes
privados do mercado, ora pelo Estado (Social), é que garante que o direito
tenha um papel importante nas mudanças sociais. Isso porque o direito, por
vezes, é condicionado por circunstâncias econômicas, mas também pode,
interagindo com a economia, nela provocar alterações273.

A resposta de como trazer os objetivos da república à realidade, está ligada
ao efetivo entendimento da Constituição Econômica como projeto de transformação
social, ou da “homogeneização social”274.

4.5 CONCLUSÕES PARCIAIS

A Previdência Social é entendida como espécie de seguro, em que dado uma
contraprestação, contribuição, é garantido ao seguro determinado benefício em caso
de sinistro, no caso, impossibilidade laboral, por idade, doença e outras
determinantes previstas.
Por outro lado, a Seguridade Social, sistema que abarca a Previdência Social,
dado o seu desdobramento, mostra que sua definição, ou pelo menos, os conceitos
que a permeiam, tem o objetivo muito maior, um entendimento muito mais amplo,
tendo uma vocação muito mais elevada, de garantir o mínimo de bem-estar, como o
econômico para condições de sobrevivência, mas que depende do interesse do
Estado em alcançar bem ou mal essa condição mínima.
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Como valorar essa atuação do Estado é o que se buscou com os
fundamentos do Direito Econômico, que calcados no elemento “econômico” revelam
um entendimento necessário para que se possa buscar a concretização e de sua
efetiva aplicação.
E fornece elementos que podem ser apontados enquanto necessidade,
interesse, bens, valor e equilíbrio em Direito Econômico, que mudando para a
Previdência, esses fundamentos, trazidos da Economia, podem oferecer o
entendimento de sua medida de forma mais pragmática.
Esses fundamentos são os dados do conhecimento econômico que podem
ser levados em consideração para o entendimento da política econômica a ser
juridicamente tratada e adotada, buscada na Constituição Econômica, segmento da
Constituição, do dirigismo constitucional revelado através do Estado Social, que
transmuda o Estado observador para exigir sua atuação conforme determinado pelo
Constituinte.
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5 CONCLUSÃO

A análise dos debates ocorridos na Constituinte, no que concerne
Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente, revelaram uma situação que
se repete hoje em relação à Previdência Social, que mesmo passados 30 anos da
promulgação da Constituição de 1988, o mote das pautas que a envolvem ainda são
as mesmas.
Matérias afetas à arrecadação, sua forma de gestão, de controle, de como
buscar melhores resultados para a Previdência Social foram tônicas amplamente
discutidas na Constituinte sendo ainda objeto de constantes reformas e ajustes a par
das emendas constitucionais levadas a efeito.
Essa situação reflete um dissenso do que se busca efetivamente em matéria
de Previdência Social. Ao contrário de se traçar um caminhar evolutivo natural de
segurança jurídica e amparo sistemático e gradual, se tem um afastamento do
quanto foi traçado na Constituinte.
Isso se nota, porque o Constituinte revelou (i) desconfiança em relação à
previdência privada; (ii) preocupação com o gerenciamento dos recursos da
previdência, necessidade de vinculação da receita obtida; (iii) endurecimento de
formas de arrecadação a fim de evitar inadimplência das empresas; (iv) abrangência
da previdência social quanto aos segurados; e, (v) manutenção do valor real de
benefício quando da aposentação, conforme se verifica pelas atas das reuniões
trazidas no capítulo 1.
No entanto, todos os governos desde a promulgação da Constituição,
aprovaram mudanças na Previdência Social em seus mandatos, não se verificando
em nenhum deles uma estratégia segura e duradoura que se visualizasse a longo
prazo. Ao contrário, se tem emendas que alteram emendas.
As

alterações

realizadas

no

texto

constitucional

demonstram

um

descompasso com o que foi defendido pela Constituinte. A aproximação entre o
Regime Próprio e Geral da Previdência Social se mostrou de forma clara nas
emendas. Inicialmente se tem a alteração do art. 202 da Constituição através da
Emenda Constitucional nº 20, aprovada no governo do Presidente Fernando
Henrique, que eleva o regime de previdência privada, de caráter complementar, para
a Constituição, e a mesma emenda incluiu no art. 40, o § 12 fixando aos servidores
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públicos os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social,
enquanto que o § 14 estabelece a previsão de que a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, possam instituir regime de previdência complementar para
os seus respectivos servidores. Portanto, a previdência privada é erigida a
Constituição, não só no Regime Geral como também para os Servidores Públicos
em seu Regime próprio.
O destino desse primeiro passo já é sabido, os servidores passaram a ter que
contar com a previdência privada para complementar suas futuras aposentadorias,
já que pela Emenda Constitucional nº 41 o cálculo da aposentadoria se tornou
proporcional, culminando com a edição da Lei nº 12.618/12 que institui o regime de
previdência complementar para os servidores, criando o FUNPRESP e instituindo o
teto do Regime Geral para os servidores, observadas as regras de transição.
Diante disso, pode-se observar uma transformação dos Regimes, Próprio e
Geral à previdência privada, neste momento de filiação facultativa e complementar.
O Regime Próprio se aproximou do Geral, por adotar as regras de cálculo e
teto, ao passo que o servidor se vê induzido a filiar-se a previdência complementar,
o FUNPRESP. Pela sistemática que vem sendo adotada de governo após governo,
onde o Regime Geral possivelmente caminhará no mesmo sentido, de ver benefícios
ainda mais diminuídos e induzidos, ou mesmo obrigados, a uma filiação à
previdência privada.
A mercantilização dos Direitos Sociais não é o desiderato da Constituição
Econômica, que estabelece como fins da ordem econômica uma existência digna
conforme os ditames da justiça social, concretização de um projeto de afirmação de
um Estado Democrático de Direito275. As políticas econômicas adotadas em matéria
de Previdência Social não revelam uma atuação calcada na eliminação da pobreza,
que ao mercantilizar cada vez mais a Previdência Social, as políticas públicas vão se
afastando dos rumos objetivados na Constituinte.
Cumpre observar uma exceção, no caso as políticas sociais do governo da
Presidente Dilma através da implantação do plano no “Brasil Sem Miséria” (BSM),
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regulado pelo , que Segundo a Secretaria de Governo276, as ações do BSM
retiraram 22 milhões de pessoas da situação de extrema pobreza, sendo o
“Cadastro Único” um instrumento de gestão, uma ferramenta para “a promoção da
inclusão social da população brasileira de baixa renda” 277. No momento que se
adota tais ações, está se cumprindo o quanto estabelecido nos objetivos da
República, quanto a erradicação da pobreza.
Esse é um pacto que precisa ser rememorado, o Estado social estabelecido
nos países ricos ao longo do século XX foram construídos em torno de um conjunto
de direitos sociais fundamentais: o direito à educação, à saúde e à aposentadoria,
deixando de lado os conflitos eleitorais e os jogos partidários, foi

formado um

consenso em torno dessas diretrizes, sobretudo na Europa, onde nenhuma corrente
de opinião importante, busca voltar a um poder público que se limitaria as funções
soberanas nacionais278.
O Título VIII, Da Ordem Social, na Constituição de 1988, dispõe em seu artigo
193 que a ordem social tem como objetivo o bem-estar e a justiça social,
consectários da Seguridade Social e, portanto, também da Previdência Social.
A solidariedade é uma das características intrínsecas ao sistema que tem sua
aplicação mediante os objetivos fundamentais da república, art. 3º da Constituição,
sendo também “instrumento na busca da justiça social”279.
A Constituição Econômica revela um Estado Social atuante, que determina
sua intervenção em esferas fundamentais sendo o próprio instrumento de
transformação social, de implementação de políticas econômicas que visem o
atingimento dos objetivos da república.
No momento que o governo revela preocupação maior com a conta custo
financeiro em detrimento da necessidade e essencialidade, faz-se necessário o
entendimento do princípio da economicidade do Direito Econômico, para que se
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busque a maior vantagem possível dentre as opções disponíveis, no atingimento do
resultado ideologicamente traçado na Constituição, que revela um Estado que
objetiva erradicar a pobreza, artigo 3º, e não um Estado liberal que pretenda,
unicamente, a aplicação do livre mercado.
Assim, o Direito Econômico, a Constituição Econômica precisam ser melhor
compreendidos, aplicados efetivamente, através de uma metodologia que revele
uma situação mais pragmática ou real de atuação com base nos elementos e
fundamentos econômicos. A defesa que se busca no bem-estar, na justiça social
são critérios um tanto abstratos para se estabelecer uma forma de agir, sendo
possível que o Direito Econômico possa trazer isso a lume, no momento em que se
verifica nos seus fundamentos, uma das métricas que podem ser levadas em conta
como primazia de entendimento se uma política econômica está sendo juridicizada
de forma adequada, seguida do “interesse” que realmente se intenta nas políticas
econômicas adotadas.
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