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RESUMO

A presente pesquisa visa analisar o projeto de emenda constitucional de reforma previdenciária e os seus reflexos sociais em observância ao 
princípio da dignidade da pessoa humana. Questiona-se, como problemática, se a atual proposta de reforma da previdência pode ocasionar um 
aumento considerável nos níveis da pobreza e das desigualdades sociais já existentes no Brasil, devido à grave violação aos direitos e garantias 
fundamentais que essa proposta pode acarretar a milhões de brasileiros. Cogita-se que a atual proposta de reforma da previdência ocasionará 
uma grave violação aos direitos fundamentais, especialmente os de cunho social, uma vez que a opção do Estado em adotar o regime individual 
de capitalização afastará o direito à previdência do princípio da solidariedade social, ocasionando um aumento nos índices da pobreza extrema e, 
consequentemente, nas desigualdades sociais, hipótese este confirmada por meio de diversos estudos realizados por especialistas das áreas 
jurídicas, sociais e econômicas, bem como pelo estudo comparado sobre a implementação do regime de previdência pelo sistema individual de 
capitalização em alguns países, especialmente no Chile, no qual milhares de idosos acabaram cometendo o suicídio por não conseguirem se 
manter com dignidade devido ao valor ínfimo recebido a título de aposentadoria pelo regime de previdência privada. Ressalte-se que esse regime 
de previdência acabou fracassando em diversos países, motivo pelo qual necessitou ser revisto total ou parcialmente, já que acabou violando a 
própria dignidade de diversos idosos que se encontravam em situação de vulnerabilidade. Observa-se que a atual proposta de reforma 
previdenciária não solucionará os problemas já existentes, uma vez que haveria um aumento nos índices da pobreza e desigualdades sociais no 
Brasil, já que o regime individual de capitalização despreza outros fatores como o aumento no desemprego, a informalidade, a baixa renda e a 
necessidade de satisfazer outras necessidades básicas em detrimento de contribuir para uma previdência privada, cujo benefício somente será 
gozado num futuro distante, o que acaba fazendo com que milhares de pessoas não se preocupem em manter suas contribuições em dia, o que 
gera um diminuto investimento e, consequentemente, uma renda ínfima por ocasião do recebimento do benefício previdenciário. Desta forma, 
conclui-se que a atual proposta de reforma da previdência irá violar a própria dignidade humana na medida em que impossibilitará que milhares 
de brasileiros tenham uma renda capaz de manter uma vida digna em sua velhice, o que acabará refletindo no aumento dos índices da pobreza e 
desigualdades sociais já existentes no estado brasileiro. Busca-se, então, a possibilidade de se reconhecer que a atual proposta de alterar o 
sistema previdenciário brasileiro ofende diretamente os direitos e garantias fundamentais, especialmente o princípio da Dignidade da Pessoa 
Humana, na medida em que não garantirá aos idosos uma renda mínima que os garanta ter uma vida diga, razão pela qual tal proposta não pode 
ser aprovada pelo Congresso Nacional. Para tanto, utiliza-se os métodos crítico e de revisão bibliográfica e análise documental, especialmente os 
dados obtidos junto aos sites oficiais, nos quais demonstram os péssimos resultados da implementação do regime individual de capitalização em 
outros países.
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