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RESUMO 

O presente trabalho versa sobre a previdência social pública e inclusiva e as possíveis 
diretrizes para fortalecê-la a partir de uma perspectiva comunitarista e baseada no 
princípio da solidariedade intergeracional, tendo como referência as tensões geradas 
pela aprovação da EC 103/2019. O problema de pesquisa apresentado é “que 
diretrizes para o fortalecimento da previdência social brasileira podem ser derivadas 
dos parâmetros estabelecidos pela União Europeia, em consonância com a 
perspectiva comunitarista e o princípio da solidariedade intergeracional?” O objetivo 
central desta pesquisa é investigar as diretrizes para a construção do procedimento 
democrático de análise, debate e deliberação da reforma da previdência a partir da 
perspectiva comunitarista com base nas experiências da União Europeia. Utiliza-se 
como teoria de base o comunitarismo e seu autor de referência Amitai Etzioni, sob a 
perspectiva de equilíbrio entre o bem comum e a autonomia individual, o qual só é 
atingido quando os bens públicos indispensáveis a todos (como a segurança diante 
de infortúnios e riscos) são proporcionados pelo poder público. O comunitarismo 
reafirma a centralidade da solidariedade, em clara contraposição ao individualismo 
difundido pelo neoliberalismo. A hipótese que orienta a pesquisa é a de que as 
experiências reformistas europeias no âmbito da proteção e previdência social podem 
proporcionar “lições” importantes para o Brasil quanto à possibilidade de assegurar 
direitos sociais em tempos de crise do welfare state. Para responder o problema, 
divide-se o trabalho em cinco capítulos. No primeiro capítulo aborda-se a proteção 
social e as origens da previdência diante dos modelos mundiais de seguridade, o 
segundo capítulo versa sobre a construção da política de Estado da seguridade social 
no Brasil firmada como compromisso geracional, no terceiro capítulo elucida-se 
questões referentes à proteção social sob a perspectiva neoliberal e os imperativos 
do mercado em confronto com premissas básicas do Estado de Bem-Estar Social, o 
quarto capítulo apresenta a concepção comunitarista de sociedade e do papel 
fundamental da proteção e do princípio da solidariedade intergeracional, reafirmando 
as premissas do Estado de Bem-Estar Social, e, por fim, o capítulo quinto traz as 
diretrizes para o fortalecimento de uma previdência pública inclusiva, reafirmando o 
princípio da solidariedade intergeracional. O tema da previdência pública é assunto 
totalmente relacionado às diretrizes e preocupações do Programa de Pós-Graduação 
no qual está inserido, estando conectado à área de concentração das dimensões 
instrumentais das políticas públicas e aos motes da cooperação, controle social, 
administrativo e jurisdicional de políticas públicas, competências públicas federativas 
em nível de políticas públicas, intersecções público/privado, solidariedade, 
democracia e das políticas públicas para uma nova jurisdição. O trabalho utiliza-se do 
método dedutivo de pesquisa, visto que se partiu da extração de conhecimentos a 
partir de premissas gerais aplicáveis a hipóteses concretas particulares, e, como 
técnica de pesquisa, a bibliográfica. Importante mencionar que o trabalho em tela não 
realiza um estudo comparativo, limitando-se a abordar experiências da União 
Europeia quanto a proteção social e buscar nelas elementos positivos e negativos que 
possam servir para fortalecer a previdência social brasileira. Concluiu-se que existem 
diretrizes a serem aprendidas com a experiência da União Europeia relativas ao tema 
da proteção social, especialmente na forma de debate e deliberação das políticas a 
serem adotadas em face das mudanças demográficas e do mercado de trabalho. 

Palavras-chave: Comunitarismo, previdência social, seguridade social, 

solidariedade, política pública de Estado. 
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ABSTRACT 

The present work dealt with public and inclusive social security and the possible 
guidelines to strengthen it from a communitarian perspective and based on the 
principle of intergenerational solidarity, having as reference the tensions generated by 
the approval of EC 103/2019. The research problem presented was "what guidelines 
for strengthening Brazilian social security can be derived from the parameters 
established by the European Union, in line with the communitarian perspective and the 
principle of intergenerational solidarity?" The main objective of this research was to 
investigate the guidelines for the construction of the democratic procedure of analysis, 
debate and deliberation of the pension reform from the communitarian perspective 
based on the experiences of the European Union. Communitarianism and its reference 
author Amitai Etzioni were used as the basic theory, under the perspective of a balance 
between the common good and individual autonomy, which is only achieved when 
public goods indispensable to all (such as security in the face of misfortunes and risks) 
are provided by the government. Communitarianism reaffirms the centrality of 
solidarity, in clear opposition to the individualism spread by neoliberalism. The 
hypothesis that guided the research is that European reformist experiences in the 
scope of protection and social security can provide important “lessons” for Brazil 
regarding the possibility of ensuring social rights in times of crisis in the welfare state. 
To answer the problem, the work was divided into five chapters. The first chapter deals 
with social protection and the origins of social security in the face of global models of 
security, the second chapter deals with the construction of the State policy of social 
security in Brazil signed as a generational commitment, in the third chapter it elucidates 
questions regarding to social protection from the neoliberal perspective and the 
imperatives of the market in confrontation with basic premises of the State of Social 
Welfare, the fourth chapter presents the communitarian conception of society and the 
fundamental role of protection and the principle of intergenerational solidarity, 
reaffirming the premises of the State of Social Welfare, and finally, the fifth chapter 
presents the guidelines for the strengthening of an inclusive public pension, reaffirming 
the principle of intergenerational solidarity. The subject of public pension is a subject 
totally related to the guidelines and concerns of the Postgraduate Program in which it 
is inserted, being connected to the area of concentration of the instrumental 
dimensions of public policies and to the motives of cooperation, social, administrative 
and jurisdictional policies. public powers, federative public competencies at the level 
of public policies, public / private intersections, solidarity, democracy and public 
policies for a new jurisdiction. The work used the deductive research method, since it 
started from the extraction of knowledge from general premises applicable to particular 
concrete hypotheses, and, as a research technique, the bibliography. It is important to 
mention that the work on screen does not carry out a comparative study, being limited 
to addressing European Union experiences in terms of social protection and looking 
for positive and negative elements that can serve to strengthen Brazilian social 
security. It was concluded that there are guidelines to be learned from the European 
Union's experience on the subject of social protection, especially in the form of debate 
and deliberation of policies to be adopted in the face of demographic and labor market 
changes. 

Keywords: Communitarianism, social security, social security, solidarity, state public 

policy. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

O tema da previdência social tem sido objeto de debates ao longo da história 

mundial, no contexto das lutas sociais e iniciativas governamentais de proteção social. 

No centro das atenções, o nível maior ou menor de proteção que o Estado concede 

aos seus cidadãos e como custear este benefício sem comprometer as finanças 

públicas e sem onerar excessivamente o trabalhador e o empregador. 

 Ao longo dos anos, muitos modelos de previdência foram desenvolvidos e 

colocados em prática na tentativa de proporcionar ao cidadão a proteção diante dos 

riscos sociais aos quais está exposto, especialmente os relacionados às questões 

laborais associadas à industrialização e ao desenvolvimento da sociedade capitalista.  

 A rede de proteção social foi se desenvolvendo de acordo com a evolução da 

sociedade e das demandas dos trabalhadores, fazendo com que os Estados 

assumissem uma posição positiva de prestação de políticas públicas de segurança 

social voltadas ao trabalho. Cada país realizou as mudanças pertinentes à sua 

realidade, incorporando benefícios e requisitos de acordo com os postulados de seus 

cidadãos e suas Cartas Constitucionais. As redes de proteção acabaram por abarcar 

os riscos sociais mais prementes da vida do trabalhador, tais como: acidente de 

trabalho, doença, morte, desemprego, maternidade e idade avançada. 

 Os avanços na área previdenciária, tanto no Brasil quanto no mundo, ocorreram 

na passagem do Estado Liberal ao Estado de Bem-Estar Social, cujo apogeu foram 

as décadas que se seguiram à Segunda Guerra Mundial. Neste momento histórico a 

proteção social esteve no cerne do debate, apoiado filosófica e juridicamente no 

princípio da dignidade humana e da solidariedade, sendo estes, inclusive, inseridos 

posteriormente nas Constituições democráticas dos Estados nos períodos pós-

ditadura, como ocorreu no Brasil, Portugal, Espanha e outros tantos países.  

 Assim, com as políticas de proteção social1 resguardadas nas Constituições 

dos Estados teve-se a era de ouro do trabalho e do desenvolvimento industrial. 

                                                           
1 A diferenciação entre políticas públicas e políticas sociais está na abrangência: as políticas públicas 

compreendem um conjunto de decisões e ações, coordenadas pelo poder público e organizações da 

sociedade, para enfrentar um problema político nos diferentes âmbitos da vida social; as políticas 
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Contudo, com a crise do Estado de Bem-Estar social a partir da década de 1970, 

difundiu-se a ideia da necessidade de cortes nos gastos com os direitos sociais, sob 

a alegação de que o Estado paternalista estaria fomentando a apatia dos cidadãos e 

sua dependência frente ao assistencialismo estatal. Na década de 1980, intensificou-

se o debate acerca do nível de proteção social a ser concedido aos cidadãos e os 

gastos do Estado quanto à segurança social. 

 As décadas de 1980 e 1990 marcaram o auge do neoliberalismo mundial, no 

qual as políticas de cunho neoliberal foram fortemente fomentadas e instigadas a 

serem postas em prática, principalmente nos países em desenvolvimento como os da 

América Central e do Sul. O movimento neoliberal teve por principal objetivo a 

privatização das estatais e conceder ao mercado uma grande parcela dos bens 

públicos e dos serviços antes prestados pelo Estado. O ideário do Estado providência 

deu lugar ao ideário do Estado mínimo. 

 As reformas privatizantes foram deflagradas em nome da austeridade, ou seja, 

da contenção dos gastos excessivos do estado e do equilíbrio das contas públicas. 

No Brasil, na década de 1990, a reforma gerencial foi efetivada em nome da 

modernização do Estado e da redução da atuação estatal, abrindo serviços estatais à 

iniciativa privada, passando o Estado a assumir meramente a função de regulador dos 

serviços. Nesse contexto houve modificações na legislação previdenciária, a qual 

alterou a forma de cálculo dos benefícios e criou requisitos para concessão destes, 

com a EC 20/98, dificultando o acesso do cidadão aos benefícios previdenciários. 

 Diversas alterações foram feitas na legislação previdenciária durante os 

governos de centro-esquerda, cercadas de alguma controvérsia, visando a correção 

de disparidades e o equilíbrio do sistema. Mas, o discurso das forças conservadoras 

de que mudanças mais profundas eram indispensáveis, ecoado cotidianamente pela 

mídia, criou o ambiente para a tentativa do governo Michel Temer, em 2016, proceder 

uma reforma mais ampla da previdência social, mediante a Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) 287. A intenção era reduzir os benefícios previdenciários e criar 

óbices para o preenchimento dos requisitos de concessão destes, sob a alegação de 

                                                           
sociais designam as políticas públicas nas áreas denominadas “sociais”, como educação, habitação, 

saúde, assistência social e previdência, conforme Schmidt (2018).  
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déficit da previdência. A reforma não foi levada a votação do Congresso Nacional, 

face à ampla mobilização social contrária. No entanto, a eleição do Presidente 

Bolsonaro em 2018 criou as condições para a retomada da guerra contra os direitos 

sociais, em duas frentes principais: a flexibilização das normas trabalhistas e a 

propositura da reforma previdenciária. 

 Para além da PEC 287, a PEC 06/2019 foi mais severa. Visava não apenas 

reduzir os benefícios e dificultar o acesso dos trabalhadores a estes como atingir o 

cerne da previdência sob o regime solidário e universal, transformando-o em um 

sistema individualizado e de capitalização. Em lugar do Estado, o mercado passava a 

ser o responsável pela administração da previdência social. Entre as questões 

centrais à noção de proteção social, destacava-se a redução do patamar mínimo de 

proteção a idosos e pessoas com deficiência via benefício assistencial (LOAS), a 

menos da metade do valor praticado, em nítida afronta ao conceito jurídico do mínimo 

existencial. 

 Embora o Congresso Nacional tenha rejeitado a capitalização e a redução do 

benefício LOAS, muitos direitos dos cidadãos foram bruscamente reduzidos pela 

Emenda Constitucional 103/2019, alterações estas que se deram de forma 

antidemocrática2. Os argumentos utilizados pelo governo foram insuficientemente 

esclarecidos e discutidos face à supressão do acesso aos dados públicos, decretação 

de sigilo das contas da seguridade social e pouca informação sobre o alegado déficit 

da previdência para acesso do cidadão.  

 Este é o pano de fundo que motivou a realização do presente trabalho. A 

necessidade de aprofundamento sobre o tema diz respeito não apenas aos 

operadores jurídicos, mas a todos os cidadãos. Politicamente, a proteção social está 

umbilicalmente vinculada à coesão social, aos laços comunitários e aos ideais de uma 

boa sociedade. Juridicamente, a manutenção de uma previdência pública saudável, 

que viabilize o apoio às presentes e futuras gerações, com equilíbrio atuarial, é um 

direito estabelecido pela Constituição Federal, devendo pautar a conduta de todos os 

governos. A relevância social do assunto para os cidadãos brasileiros do presente e 

do futuro e a necessidade de atualizar constantemente o pacto intergeracional que 

                                                           
2 Embora o processo de alteração da Constituição tenha seguido os protocolos formais de uma proposta 
de Emenda à Constituição, utiliza-se a expressão “antidemocrático” por tratar-se de um retrocesso do 
direito fundamental à previdência social, o qual é vedado pelo princípio do não retrocesso social. 
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está na sua base é a principal justificativa social para o desenvolvimento da presente 

pesquisa. 

Esta pesquisa versa sobre a previdência social pública e inclusiva e as 

possíveis diretrizes para fortalecê-la a partir de uma perspectiva comunitarista e 

baseada no princípio da solidariedade intergeracional34, o qual pressupõe um direito 

fundamental das gerações futuras em ter um sistema previdenciário saudável e 

equilibrado. Tem-se como referência central as tensões geradas pela aprovação da 

EC 103/2019. O problema de pesquisa é: que diretrizes para o fortalecimento5 da 

previdência social brasileira podem ser derivadas dos parâmetros estabelecidos pela 

União Europeia, em consonância com a perspectiva comunitarista e o princípio da 

solidariedade intergeracional? Em consonância com o problema, o objetivo central é: 

investigar as diretrizes para a construção do procedimento democrático de análise, 

debate e deliberação da reforma da previdência a partir da perspectiva comunitarista 

com base nas experiências da União Europeia.  

 A pesquisa tem como teoria de base o comunitarismo e seu autor de referência 

é Amitai Etzioni, principal expoente do comunitarismo responsivo. Embora não exista 

uma explícita teoria previdenciária comunitarista, as obras de Etzioni e outros 

intelectuais comunitaristas contêm premissas fundamentais para a abordagem do 

tema na perspectiva da solidariedade intergeracional. Entre essas premissas cabe 

destacar as seguintes: a) a previdência social, juntamente com outros instrumentos 

de proteção social, é um elemento do “mínimo básico” que o welfare state deve 

assegurar a todos; b) a previdência social compreende direitos (de idosos, doentes, 

acidentados, necessitados) e responsabilidades (dos trabalhadores da ativa), o que 

constitui o núcleo da solidariedade intergeracional; c) a sustentabilidade da 

previdência requer uma abordagem sistêmica, que não se resume aos cálculos 

imediatistas de receitas e despesas de curto prazo; d) a participação comunitária é 

desejável em todas as políticas públicas, sendo relevante na política previdenciária.  

                                                           
3 Solidariedade intergeracional refere-se ao direito fundamental de solidariedade existente entre as 
gerações futuras, que tem como premissa a manutenção de um pacto atemporal entre os cidadãos 
para garantir um mecanismo de previdência saudável e equilibrado (SÉLLOS-KNOERR et. al, 2020).  
4 O princípio da solidariedade intergeracional será abordado a partir da página 79 deste trabalho. 
5 A utilização da palavra fortalecimento se dá na premissa de legitimação e manutenção do sistema 
previdenciário saudável e equilibrado. 
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Nesse sentido, a teoria comunitarista contribui para o entendimento de que o 

equilíbrio entre o bem comum e a autonomia individual só é atingido quando os bens 

públicos indispensáveis a todos (como a segurança diante de infortúnios e riscos) são 

proporcionados pelo poder público. Não há necessidade de que todos os serviços de 

interesse público sejam prestados pelo poder público, mas no campo da saúde, da 

educação, da previdência e da assistência social a atuação do Estado é fundamental. 

Para além da ideia de estatização geral dos serviços, o comunitarismo propõe a 

sinergia entre as esferas do Estado, comunidade e mercado. O comunitarismo 

reafirma a centralidade da solidariedade, em clara contraposição ao individualismo 

difundido pelo neoliberalismo. A solidariedade entre os membros da comunidade é 

fundamental para o desenvolvimento de laços comunitários, para o senso de 

pertencimento, e é nesse sentido que os comunitaristas responsivos entendem que 

as relações entre países e povos devem ser pautadas pelo espírito de comunidade.  

O comunitarismo apresenta-se como terceira via por recusar o estatismo e o 

privatismo. O mercado deve ter limites, devendo abster-se de adentrar em âmbitos 

em que o poder público é chamado a cuidar de um mínimo satisfatório para todos. A 

liberdade apregoada pelos defensores das virtudes do mercado deve ser 

compatibilizada com a ação do Estado em favor da igualdade e ação da comunidade 

em prol da fraternidade, nesse interím a Comunidade Europeia é um importante 

esforço que cria espaços de discussão e oportuniza a cooperação entre países, 

reduzindo os riscos de soluções beligerantes para os conflitos. Apesar do êxito em 

diversos aspectos, Etzioni (2020) entende que ainda há um importante "déficit 

comunitário" na Comunidade Europeia, requerendo a atenção dos governantes e das 

lideranças. 

 A hipótese que orientou a pesquisa é a de que as experiências reformistas 

europeias no âmbito da proteção e previdência social podem proporcionar “lições” 

importantes para o Brasil quanto à possibilidade de assegurar direitos sociais em 

tempos de crise do welfare state. A Europa é considerada na literatura internacional 

como tendo alcançado um patamar de concretização dos direitos e benefícios sociais 

próprios do Estado de Bem-Estar Social muito maior que o restante do mundo, mas 

desde a década de 1990 vem procedendo ajustes em seu sistema de proteção social. 

Os julgados do Tribunal de Justiça da União Europeia acerca de tensões entre os 

diferentes países podem inspirar o Brasil quanto à proteção dos direitos sociais aos 
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trabalhadores baseando-se na solidariedade6, visando incrementar os benefícios e a 

rede de proteção social cuidando da sua sustentabilidade socioeconômica. 

 Para responder o problema, dividiu-se o trabalho em cinco capítulos. No 

primeiro capítulo aborda-se a proteção social e as origens da previdência diante dos 

modelos mundiais de seguridade, o qual teve por objetivo elencar modelos nacionais 

e internacionais de previdência social referindo os fundamentos legais e 

constitucionais que servem como alicerce para esta política pública de proteção social, 

contextualizando-a dentro do histórico do Brasil e do mundo.  

 O segundo capítulo versa sobre a construção da política de Estado da 

seguridade social no Brasil firmada como compromisso geracional. Este capítulo tem 

por foco analisar a formação da assistência social e da previdência como políticas 

públicas de Estado, bem como seu alcance social e sua relação para com a 

previdência privada/complementar sob a égide do princípio da solidariedade e do 

compromisso intergeracional na previdência pública. 

 No terceiro capítulo elucida-se questões referentes à proteção social sob a 

perspectiva neoliberal e os imperativos do mercado em confronto com premissas 

básicas do Estado de Bem-Estar Social. Destaca-se o impacto desta visão 

econômico-política nas políticas de proteção social da América Latina, levando em 

conta as transformações do mercado de trabalho, como a “uberização” e a 

“pejotização7”, ou seja, as formas modernas de empreendedorismo informal como 

partes do neoliberalismo, e suas consequências para a sustentabilidade da 

previdência social. 

 O quarto capítulo apresenta a concepção comunitarista de sociedade e do 

papel fundamental da proteção e do princípio da solidariedade intergeracional, 

reafirmando as premissas do Estado de Bem-Estar Social. Mostra-se que as teses 

comunitaristas, em especial de Amitai Etzioni, proporcionam sólidos elementos para 

recusar as premissas neoliberais. São elucidados pontos centrais das políticas 

                                                           
6 Na União Europeia a solidariedade manifesta-se primordialmente entre os Estados-Membros, no 
dever de todos atingirem um patamar mínimo de proteção social, visto que todos contribuem para a 
União Europeia e muitos países sentem-se prejudicados por injetarem mais dinheiro e outros utilizarem 
mais verbas na concessão de direitos sociais, enquanto no Brasil se dá pelo financiamento solidário de 
todos os membros a fim de custear os benefícios a quem preenche os requisitos legais. 
7 Os termos “uberização” e “pejotização” serão abordados a partir da página 100, elucidando-se como 
essas mudanças do mercado de trabalho afetaram a previdência social. 
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públicas de proteção ao cidadão e indicadas experiências internacionais que 

proporcionam respaldo à argumentação comunitarista. 

 Por fim, o capítulo quinto traz as diretrizes para o fortalecimento de uma 

previdência pública inclusiva, reafirmando o princípio da solidariedade intergeracional. 

Neste capítulo são analisados desafios das relações de trabalho no mundo atual, 

como as pressões demográficas e o impacto das novas tecnologias. Descreve-se 

como países europeus têm enfrentado os desafios decorrentes desta situação e as 

diferentes formas de proteção da União Europeia. Algumas decisões promissoras do 

Tribunal de Justiça da União Europeia a respeito das questões relacionadas à 

segurança social e ao trabalho ganham atenção e proporcionam “lições” que podem 

servir como elementos para fortalecer a previdência social brasileira.8 

 O trabalho utiliza o método dedutivo de pesquisa, visto que se partiu da 

extração de conhecimentos a partir de premissas gerais aplicáveis a um caso 

particular, característica do método referido, de acordo com Bittar (2019), o qual se 

alicerça em premissas verdadeiras para confirmação da hipótese. O método de 

procedimento é histórico, articulando os fatos e acontecimentos da linha temporal sob 

a perspectiva do entrelaçamento dos fenômenos (MARCONI; LAKATOS, 2017). A 

técnica de pesquisa é bibliográfica – com recurso a obras relevantes da literatura 

nacional e europeia acerca do tema - e documental – com utilização de documentos 

originais jurídicos e não jurídicos, de doutrina e dogmáticos, detendo-se na legislação 

específica do tema para então argumentar e sustentar posições e interpretações 

acerca da matéria. Digno de nota que o trabalho em tela não realiza um estudo 

estritamente comparativo, limitando-se a abordar experiências da União Europeia 

quanto à proteção social e buscar nelas elementos positivos e negativos que possam 

servir para fortalecer a previdência social brasileira. 

A tese vincula-se ao PPG Direito da UNISC, o qual é promotor de discussões, 

publicações e debates acerca de temas referentes à democracia, como direitos 

sociais, inclusão e justiça social, cidadania ativa e desenvolvimento sustentável. A 

discussão sobre a importância do modelo de previdência social pública e inclusiva no 

país é central no enfrentamento dessas questões, visando a construção de propostas 

                                                           
8 Foram coletadas decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia que versassem sobre o tema 
em apreço e em razão de sua pertinência temática para com o presente trabalho foram selecionadas 
para integrar o corpo do texto, havendo muitos outros julgados referentes ao assunto.  
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e de um redesenho institucional adequados ao pacto intergeracional que sustenta o 

direito fundamental à previdência social.  

A previdência pública é assunto totalmente afeto às diretrizes e preocupações 

do Programa, está relacionado à área de concentração e aos motes mais estudados 

pelos pesquisadores: políticas públicas, cooperação, controle social, administrativo e 

jurisdicional de políticas públicas, competências públicas federativas em nível de 

políticas públicas, intersecções público/privado, solidariedade, democracia, políticas 

públicas para uma nova jurisdição entre outros. A tese tem estreito vínculo com o 

grupo de estudos “Comunitarismo e Políticas Públicas”, coordenado pelo orientador 

deste trabalho, Professor Doutor João Pedro Schmidt.  

 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) com bolsa de 

doutoramento sanduíche junto à Universidade do Minho, em Braga, Portugal, sob a 

cuidadosa e fundamental supervisão da co-orientadora Professora Doutora 

Alessandra Silveira, a qual tem vasta pesquisa na área do direito da União Europeia. 

O período de estudos nos meses de agosto de 2019 a fevereiro de 2020 foi 

fundamental para o aprendizado e análise dos casos europeus que proporcionam 

elementos exemplificativos que podem propiciar indicativos para a evolução do tema 

da segurança social no Brasil.  
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2 PROTEÇÃO SOCIAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL: ORIGENS E FUNDAMENTOS 

CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  

 

O presente capítulo visa abordar as origens e fundamentos legais e 

constitucionais da proteção social perpassando pela construção do Estado de Bem-

Estar Social e as primeiras formas de políticas sociais internacionais, analisando as 

políticas sob a perspectiva Bismarckiana e Beveridgiana para então observar os 

modelos de previdência nacionais. No entanto, antes de adentrar na construção das 

políticas sociais é importante compreender que o ser humano, sob o prisma biológico, 

é um animal individualmente frágil, conforme destaca Harari (2017), estando longe de 

ser a maior ou mais forte das espécies. A revolução cognitiva potencializou o fator 

mais importante do êxito da espécie humana, sua capacidade de sobrevivência 

através da cooperação coletiva. Os sapiens governam o mundo graças à capacidade 

extremamente flexível de cooperação uns com os outros. 

Dentro do amplo leque de formas de colaboração do homo sapiens, as 

primeiras formas assistenciais de cooperação de que se tem notícia remontam à 

antiga Roma. A família romana através das pater famílias tinha obrigação de assistir 

aos servos e clientes como uma forma de associação por meio de contribuições de 

seus membros a fim de auxiliar os necessitados, conforme menciona Teixeira (2015). 

A preocupação do homem quanto aos infortúnios da vida foi documentada 

desde 1344, quando se teve ao primeiro contrato de seguro marítimo, o qual 

posteriormente também cobriu riscos contra incêndios. Em 1601, a Inglaterra editou a 

Poor Relief Act ou Poor Law como ficou conhecida, que se configurava como uma lei 

de amparo aos pobres instituindo a contribuição obrigatória para fins sociais 

(MARTINS, 2015). 

Sob o capitalismo, face às pressões do movimento sindical e a uma série de 

circunstâncias políticas detalhadas adiante, conformou-se o Estado de bem-estar 

social, introduzindo inéditas e abrangentes políticas públicas de proteção social, que, 

inicialmente, têm natureza previdenciária, acidentária do trabalho e trabalhista 

(DELGADO; PORTO, 2018). O Estado de bem-estar social, ou welfare state, teve 

como berço os países líderes do capitalismo na Europa, tornando-se gradualmente, 

ao longo do século XX, a forma política adotada nos demais capitalistas países 

desenvolvidos e também em países da periferia, como na América Latina. Muito 
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embora seu desenvolvimento tenha sido mais forte no pós-2ª Guerra Mundial, suas 

bases já estavam alicerçadas no final do Século XIX com o surgimento das massas 

de trabalhadores nas arenas políticas e sociais (DELGADO; PORTO, 2018). 

No plano político-institucional, o Estado de bem-estar social situa-se na 

absorção gradativa pelas ordens jurídicas dos esforços protecionistas e assistenciais 

voltadas ao direito do trabalho e à cidadania. Para Esping-Andersen (1996) o welfare 

state corresponde a um conjunto de instituições que inclui a estrutura da seguridade 

social e programas de assistência, pelas quais o governo e demais organizações 

influenciam a direção do desenvolvimento econômico e da distribuição de renda. 

Assim, as ideias de proteção social e da seguridade tornaram-se essenciais para a 

concretização do Estado de bem-estar social.  

 Nesse tocante, o presente capítulo visa analisar o Estado de bem-estar social 

e a construção das políticas de proteção social, bem como os sistemas de seguridade 

social, em específico a previdência social em seu caráter público.  

 

2.1 Estado de bem-estar, proteção social e previdência social: a construção da 

previdência social com caráter público  

 

A partir de 1890, com a Conferência de Berlim, quatorze Estados europeus se 

juntaram para fixar normas trabalhistas, e, embora a Prússia estivesse ainda sob um 

regime de matriz autoritário, foi quem deu início ao programa público de previdência 

e assistência social. Otto von Bismarck introduziu uma série de seguros sociais, 

visando atenuar a tensão existente nas classes operárias, evitando rebeliões dos 

trabalhadores e das massas, conforme refere Gasset (2016). Sob a justificativa de 

proteção dos trabalhadores, mas efetivamente voltado a não sucumbir às demandas 

socialistas radicais que assolavam o país, o chanceler inaugurou um sistema que 

serviu de base para outros países, como Áustria e Hungria.  Em 1883, foi instituída a 

contribuição obrigatória para o seguro-doença custeado pelas contribuições dos 

empregados, empregadores e pelo Estado, e, no ano seguinte, decretou-se o seguro 

contra acidentes do trabalho com custeio pelos empresários. Cinco anos mais tarde, 

em 1889, foi criado o seguro invalidez e velhice (TEIXEIRA, 2015).  
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Não obstante sua experiência inaugural prussiana, o welfare state cresceu à 

sombra das grandes democracias. Sob o manto da afirmação da liberdade, igualdade, 

democracia, trabalho, emprego e justiça social, o Estado de bem-estar social traduziu 

fórmulas diferenciadas de desenvolvimento socioeconômico sustentável e avanço 

tecnológico no mercado econômico mundial. Vale ressalvar que sob o viés da 

liberdade, as revoluções do Século XVII e XVIII abriram caminho para a afirmação da 

ideia de liberdade e de direitos à massa trabalhista (DELGADO; PORTO, 2018). 

Até alcançar o seu elevado patamar protetivo a partir de meados do século XX 

nos países desenvolvidos, houve um longo caminho, com meios protecionistas 

sustentados, além dos governos, por diferentes instituições. Martins (2015) destaca 

que a preocupação com o amparo ao trabalhador e aos pobres foi uma característica 

das igrejas cristãs. Fato este que pode ser verificado pelos pronunciamentos dos 

pontífices da época de Leão XIII (1891) e Pio XI (1931), por exemplo.  

Antes do Século XVI o sistema feudal oferecia garantias de segurança 

econômica no regime de servidão, ainda que de forma muito precária. A terra era um 

importante mecanismo para garantir o futuro do possuidor e dos habitantes, 

representando uma forma de segurança econômica aos idosos e enfermos. Com o 

declínio do feudalismo e o enfraquecimento dos mosteiros e a redução do espaço 

ocupado pelos eclesiásticos, a responsabilidade pelos necessitados foi aos poucos 

sendo notada como problema público, fazendo com que fossem desenvolvidos os 

primeiros sistemas de amparo aos pobres como a poor law, que tornava as 

autoridades locais responsáveis pelo recolhimento de contribuições voluntárias e a 

prestar socorro aos demais cidadãos, assim como, garantir que as crianças pobres se 

tornassem aprendizes. Posteriormente foi criado um tributo obrigatório em favor dos 

pobres, que em seguida foi expandido em âmbito nacional (COSTA, 2017). 

Em 1601, o Act of Poor Relief ou Old Poor Law consagrou a responsabilidade 

estatal no auxílio aos mais necessitados, que teria as paróquias como unidades de 

administração, a qual poderia cobrar tributo para financiar os auxílios. Com o passar 

do tempo e o aumento da complexidade das relações sociais mais industrializadas e 

urbanizadas, houve uma mutação dos riscos sociais e individuais, o que, por sua vez, 

fomentou a organização de tipos diferentes de proteção ao cidadão para com os 

infortúnios da vida. Costa (2017) refere que na economia agrária as formas mais 

incipientes de organização protetiva foram as guildas ou sociedades de ajuda mútua, 
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formadas por mercadores ou artesãos. Posteriormente surgiram as friendly societies 

na Inglaterra, as quais evoluíram para fraternal organizations, que podem ser 

consideradas como precursoras dos sindicatos modernos. 

No final do Século XIX surge o seguro social como uma alternativa à relação 

assistencial instituída até então, operando de forma autônoma a esta. O seguro teve 

o condão de prevenção de riscos quando da interrupção dos rendimentos em razão 

de algum risco de longa ou curta duração (acidente de trabalho, doença, maternidade, 

velhice ou morte do provedor do lar), possuindo caráter compulsório e contributivo. A 

primeira elaboração jurídica dessa intervenção do Estado no planejamento financeiro 

do cidadão visando a poupança previdenciária, coube à Prússia, sob a tutela de Otto 

Von Bismarck. Essa medida demonstrou-se como uma inovação do papel do Estado, 

o qual assumiu o compromisso público de coordenar políticas de proteção social. 

A França promulgou a norma de assistência à velhice e aos acidentes de 

trabalho em 1898. A Inglaterra instituiu em 1897 o Workmen’s Compensation Act, 

criando o seguro obrigatório contra acidentes do trabalho, e, em 1907, foi criado o 

sistema de seguro de acidente de trabalho e velhice. Um ano mais tarde o Old Age 

Pensions Act passou a conceder pensão aos maiores de 70 anos, independentemente 

de contribuição. No ano de 1911 foi estabelecido o National Insurance Act 

determinando aplicação de um sistema compulsório de contribuição social por parte 

do empregado, empregador e Estado (ESPING-ANDERSEN, 1996).  

Há de se salientar que, nas palavras de Costa (2017), existiu uma resistência 

significativa nos países latinos e também nos Estados Unidos, em razão do 

enraizamento do individualismo, alegando-se uma ameaça à liberdade pessoal dos 

cidadãos para empreenderem esforços para sua autoproteção. Havia o temor de uma 

possível sobrecarga na indústria e no Estado, o que poderia estimular a fraude e a 

não previsão individual. Contudo, apesar das restrições houve uma gradativa adoção 

de medidas protetivas aos cidadãos nos países latinos.  

O avanço dos mecanismos protecionistas do Estado de bem-estar social foi 

acompanhado e fortalecido pelo constitucionalismo social. As Constituições dos 

países começam a abarcar direitos sociais, trabalhistas e econômicos, incluindo 

direitos previdenciários. A primeira Constituição do mundo a incluir o seguro social foi 

a Constituição do México de 1917, em seu art. 123. A Constituição Soviética de 1918 

e a alemã, a Constituição de Weimar, de 1919, também previram tais direitos, 
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conforme destaca Teixeira (2015). Com a criação da OIT (Organização Internacional 

do Trabalho), em 1919, evidenciou-se a necessidade de formulação de um programa 

de previdência social.  

Essa tendência mundial se evidenciou também nos Estados Unidos sob as 

políticas de Franklin Roosevelt. O new deal – desencadeado com o objetivo de 

resolver a crise econômica de 1929, auxiliando idosos e desempregados através do 

estímulo ao consumo a partir do recebimento de renda assegurada pelo Estado – 

representou a adoção de uma lógica econômica com aspectos similares ao do welfare 

state europeu. O intervencionismo estatal na economia objetivou evitar problemas 

ligados à desaceleração econômica cíclica.  

 Quando o crash do mercado de ações desencadeou a Grande Depressão em 

1929, chamaram atenção as ideias do economista britânico John Maynard Keynes 

(1883-1946) sobre a restauração da saúde da economia e redução do desemprego 

através de obras públicas financiadas com recursos públicos. Pouco a pouco, a 

administração norte-americana liderada por Franklin Roosevelt assumiu as premissas 

keynesianas para aliviar o fardo do desemprego maciço devido à crise econômica. 

Roosevelt fomentou a criação de empregos e se empenhou em pagar o máximo 

possível desse custo com os impostos.  

 Keynes passou a ser considerado em âmbito mundial por suas propostas 

econômicas de cunho social, e, posteriormente, quando “previu” a Segunda Guerra 

Mundial, demonstrando que a imposição de penas duras aos derrotados na Primeira 

Guerra Mundial, que causasse pobreza aos cidadãos, poderia acarretar o surgimento 

de políticos extremistas, insurreições e até revoluções. Keynes percebeu que o 

Tratado de Versalhes semeava as bases para a 2ª Guerra Mundial, mas foi ignorado. 

Demonstrou em seus escritos que a derrota na Guerra e as penas dadas aos 

derrotados deixava-os à beira do abismo econômico podendo facilmente serem 

liderados por políticos conservadores com sentimentos de nacionalismo e isolamento 

quanto as outras nações, fazendo com que aceitassem medidas extremas e se 

rendessem a um fanatismo violento. Em 1933 quando Hitler foi nomeado chanceler 

da Alemanha estava-se a um passo da 2ª Guerra Mundial (WAPSHOTT, 2017). 

 A profecia se cumpriu e Keynes passou a ser notado como um vidente lúcido. 

O crash do mercado de ações em 1929 e a depressão que se seguiu nos anos 

posteriores ofereceram um solo fértil para as ideias keynesianas. Quando Roosevelt 
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chegou à Casa Branca estimava-se que o desemprego atingia 37% e eram previsíveis 

a ocorrência de violência e até de uma revolução. Contudo, em meio ao caos, as ideias 

keynesianas demonstraram que o intervencionismo da administração trouxe um novo 

fôlego para os norte-americanos, que se recuperaram da crise nos anos seguintes. 

Em 1935, o desemprego baixou a 14,3% e que a produção nacional recobrou os níveis 

de 1929. Esse movimento ficou conhecido como New Deal.  

 As políticas econômicas de Keynes se firmaram como um capitalismo sob 

influência orientada do consumo e a socialização ampla dos investimentos. Conforme 

Lekechman (2010), a influência keynesiana nas políticas econômicas foi no sentido 

de que as técnicas de manipulação monetária e ajustamento fiscal que visam o 

controle da inflação são o mecanismo central do protecionismo econômico contra o 

liberalismo. Neste sentido, as políticas keynesianas foram a base para o New Deal, 

que fomentou empregos, desenvolvimento social por meio de legislações trabalhistas 

e previdenciárias, trouxe o seguro-desemprego, o salário mínimo, dentre outros 

avanços. Em 1935, o Presidente norte-americano sancionou o Social Security Act, 

introduzindo o programa de seguro social e concedendo apoio federal a programas 

de assistência na velhice, mas buscando evitar a competição com o mercado e o 

desestímulo à necessidade primária de previsão dos trabalhadores. Foi selado um 

“pacto” entre Estado, trabalho organizado e capital, fazendo jus à denominação de 

“capitalismo temperado” (DUMÉNIL; LÉVY, 2014).  

Em 1941, a Carta do Atlântico (Atlantic Charter) - negociada na Conferência do 

Atlântico pelo primeiro-ministro britânico Winston Churchill e pelo presidente dos 

Estados Unidos, Franklin Roosevelt – previa entre seus 8 pontos o compromisso com 

o avanço do bem-estar social, incluindo a previdência como uma forma de vida sem o 

temor da miséria. No mesmo ano, e sob sua influência, foi formulado o plano inglês 

de Sir William Beveridge, o qual propôs um programa de prosperidade política e social, 

visando proteger os trabalhadores de certas contingências sociais, unificando os 

seguros sociais existentes, estabelecendo o princípio da universalidade aos cidadãos, 

garantindo igualdade de proteção e tríplice forma de custeio, conforme afirma Martins 

(2015).  

Com a Declaração dos Direitos do Homem, em 1948, foi estabelecido que todo 

homem tem direito a um padrão de vida, devendo-lhe ser garantida a dignidade 

humana, o direito à seguridade para os casos de desemprego, doença, invalidez, 
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viuvez, velhice e casos de perda dos meios de subsistência (TEIXEIRA, 2015). A 

noção de compromisso social do pós-guerra alterou a situação das classes populares, 

mediante políticas de proteção, de educação, saúde, aposentadoria e assim por 

diante. 

 Esses elementos históricos configuram a consolidação da concepção do 

Estado de bem-estar social que, embora tenha lançado suas bases na segunda 

metade do Século XIX, coincidindo com a formação do direito do trabalho e da 

seguridade social, se consolidou de fato no Século XX no período pós Segunda 

Guerra Mundial, conforme Delgado e Porto (2018). 

 Entre os fatores que contribuíram para a consolidação do Estado de bem-estar 

social não pode ser esquecida a “ameaça” socialista, com a Revolução Russa de 1917 

e o avanço dos partidos de cunho popular, comunistas, socialistas ou trabalhistas. E, 

ainda, conforme destacam Delgado e Porto (2018), o colapso da gestão ultraliberalista 

do Estado com a crise de 1929, recessão, desemprego profundo, o qual vivenciou os 

Estados Unidos e os países desenvolvidos da Europa desde os anos 20 serviu como 

alicerce para as políticas do Estado de bem-estar social. 

O sucesso do welfare state e das ideias keynesianas perdurou até a década de 

1970, período em começam a soprar com força os ventos neoliberais. Contrapondo-

se às ideias keynesianas, o principal expoente foi Milton Friedman, que concluiu que 

Keynes havia interpretado mal a situação e que a prescrição de obras públicas para o 

desemprego não seria a melhor solução. Friedman apontou que uma taxa de 

desemprego é natural e que sua ausência pode produzir uma alta taxa de inflação. 

Defendeu o livre mercado sob intervenção mínima do Estado, alegando que as 

políticas públicas de proteção social são um peso à sociedade. Embora após a década 

de 1960 o Estado de bem-estar social tenha decolado, uma década depois os gastos 

e receitas dos Estados cresceram mais do que durante toda sua história. Com esse 

panorama ganharam força os opositores do Estado de bem-estar social (THERBORN, 

2012). 

 Friedman (2017) refere duras críticas às políticas keynesianas, em especial ao 

sistema de previdência social, alegando que se trata de uma invasão aos princípios 

liberais, visto que é uma imposição de planos de aposentadorias e rendimentos 

compulsórios, os quais devem ser “comprados” unicamente do governo. Contrapõe-

se ao fundamento de redistribuição de renda, citando que embora seja este o princípio 
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basilar da previdência, os segurados não receberão o valor que contribuírem, 

ocasionando perda aos contribuintes. Aduz que essas medidas instigam a sociedade 

às condutas paternalistas perante o poder público. 

 O insucesso das reformas inspiradas no neoliberalismo possibilitou após 

algumas décadas um conjunto de novas teorias explicativas sobre os rumos do Estado 

de bem-estar. Uma das concepções mais renomadas é a do economista francês 

Thomas Piketty (2014), que, fazendo frente à tendência neoliberal, propõe urgentes 

medidas para um capitalismo mais igualitário. Contudo, ressalva em sua obra que não 

é uma tentativa de retorno à era keynesiana, pois o poder global do capital atinge 

patamares muito superiores aos da época da teoria cunhada por Keynes. Entretanto, 

alguns aspectos similares devem ser destacados como a preocupação com a 

desigualdade social e a tentativa de alinhar um capitalismo de mercado às 

Constituições de cunho social vigentes. A teoria apresentada por Piketty propõe uma 

tributação global sobre as grandes fortunas, a fim de construir Estados que 

efetivamente atendam aos critérios de justiça social.  

 O que importa observar destas teorias é justamente a preocupação econômica 

da concretização dos direitos constitucionalmente previstos, a viabilidade econômica 

e a possibilidade da gestão dos riscos. Embora as teorias brevemente apresentadas 

diferenciem-se entre si pelo cunho mais ou menos social, mais ou menos liberal, há 

de se perceber que todas preocupam-se com a manutenção da máquina estatal 

perante o mercado e como este poderá concretizar os direitos de seus cidadãos. A 

gestão dos riscos nada mais é do que a análise da viabilidade do sistema, ou seja, a 

adoção de medidas que eliminem riscos ou ao menos diminuam os impactos de 

desequilíbrios financeiros. 

 A trajetória das políticas sociais brasileiras aponta justamente para uma 

inflexão no processo de programas de transferência de renda, tendo como diretrizes 

a redução de gastos sociais e a redefinição das relações entre Estado e sociedade. A 

reforma da previdência tem inspiração neoliberal sob parceria de instituições privadas 

e com objetivo de redesenhar as formas de gestão do social, privatizando o público e 

trazendo um Estado mínimo (MACEDO; BRITO, 2004). 

 Acerca disso, Rocha (2010) questiona se as privatizações seriam capazes de 

atender as demandas sociais à luz deste paradigma neoliberal e se seriam adequadas 

para responder às violências clássicas, tais como insegurança, desigualdade e 
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pobreza. Além da relevância enquanto direitos contidos na Constituição são 

indispensáveis para a proteção ou ao menos diminuição dos riscos sob os quais as 

comunidades estão expostas. 

 A globalização sempre se alicerçou na ideia de imposição e reorganização 

econômica sob o enfraquecimento dos Estados de bem-estar social, tese essa que 

sempre foi compartilhada amplamente pelas elites. Para esses seguidores, a 

aceleração da globalização da economia extinguiria o Estado Social, sendo 

necessárias essas transformações, conforme destaca Merrien (2018). 

Os especialistas da OCDE (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico), do Fundo Mundial Internacional (FMI) e do Banco 

Mundial pintam um quadro negativo acerca dos Estados de bem-estar social, pois, em 

sua percepção, o social tornou-se um fardo para a economia mundial e para a 

sociedade. O Estado social, em sua tese, minaria a competitividade internacional, 

constituindo uma subtração da riqueza de forma inaceitável (MERRIEN, 2018). A 

proteção social não seria uma resposta adequada aos anseios do mundo 

contemporâneo e, sim, é ela o próprio problema. Simplificando, estes especialistas 

entendem pela necessidade de escolha entre o mercado livre, o qual 

consequentemente gera incertezas, desequilíbrio e inseguranças, mas também gera 

empregos, ou, de outra banda, a manutenção da proteção social em detrimento de 

empregos (ESPING-ANDERSEN, 1996). 

 Os expoentes dessas agências multilaterais entendem que a alternativa 

economicamente viável é a adoção de um modelo residual liberal de Estado de bem-

estar social através de privatizações das atividades tradicionais deste Estado, não 

havendo soluções cabíveis a não ser desmantelar o Estado Social, flexibilizando o 

mercado de trabalho, aceitando o desenvolvimento de empregos com baixo salário, 

aumentando as desigualdades na distribuição de renda, e, consequentemente 

renunciando uma rede de proteção social voltada ao atendimento dos menos 

favorecidos economicamente, e, ao mesmo tempo, sujeição às obrigações do 

workfare9 (GILBERT, 2000). 

                                                           
9  Workfare é um programa governamental, no qual as pessoas desempregadas devem realizar 
trabalhos comunitários ou passar por qualificações para receberem benefícios estatais (GILBERT, 
2000).  
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 Economistas e especialistas internacionais propõem como solução desta 

questão algumas políticas monetárias anti-inflacionárias como a maior flexibilização 

do mercado de trabalho. Em âmbito social suas recomendações são: privatizações, 

reformas nas prestações sociais, associações entre público e privado, redução do 

Estado de bem-estar social, liberação de energias individuais, entre outras.  

 As reformas dos Estados de bem-estar social parecem indicar uma obrigação 

de reduzir o Estado e se orientar no sentido das recomendações neoliberais. A maior 

parte dos países europeus reduziu seu nível de despesas sociais. Além disso, a 

Austrália e Nova Zelândia, conhecidos por seus governos trabalhistas adotaram várias 

reformas de repertório neoliberal, assim como os governos social-democratas da 

Suécia e Dinamarca, consoante destaca Merrien (2018).  

Essas reformas ocorridas nas últimas décadas nos Estados de bem-estar 

social, colocam em evidência a renúncia às políticas keynesianas expansionistas, a 

redução dos direitos sociais e a adoção de políticas econômicas de inspiração 

monetarista. Contudo, este argumento de impossibilidade de soberania nacional dos 

Estados modernos deve ser analisado de forma mais contundente sob a perspectiva 

de modelos de proteção social. 

 

2.2 Proteção social na perspectiva do seguro social bismarckiano alemão 

 

A definição básica do Estado de bem-estar social parte de Marshall (1965) 

sobre os elementos que considera basilares para essa percepção de cidadania 

moderna, os quais são elencados por Wilensky (1975, p. 1) como uma “proteção 

oferecida pelo governo na forma de padrões mínimos de renda, saúde, habilitação e 

educação, assegurados a todos cidadãos como direito político e não como caridade”. 

O welfare state seria a institucionalização dos direitos sociais, visando garantir um 

nível mínimo de participação do indivíduo na riqueza coletiva, conforme refere Faria 

(2017). Contudo, vale assinalar que a concepção de Wilensky foi duramente criticada 

por não incluir os planos de pleno emprego, deixando uma aparente “falha” na 

provisão estatal.  

Olsson (1993) em sua crítica sobre o welfare state refere que não ficou claro 

onde o foco deve ser colocado, se no caráter redistributivo e em seus impactos ou na 
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implementação das novas características da função estatal, por isso deve-se ter 

cautela acerca do emprego como sinônimos dos termos “política social” e “welfare 

state”. Política social é tido como um conceito genérico, enquanto welfare state possui 

uma conotação histórica do pós-guerra e institucional muito específica de política 

pública, conforme aduz Faria (2017).  

Após a segunda guerra mundial o Estado de bem-estar social expandiu, 

passando a assumir uma parte da coordenação da economia e da distribuição de 

recursos por meio de políticas públicas, deixando para trás o ideal de Estado Mínimo 

ou “vigia noturno” dos liberais. Baldwin (1990) refere que se trata de um projeto 

intencional das elites para controlar o proletariado, sendo um ingrediente necessário 

à era industrial pacificando as ideias socialistas como uma vitória sobre a burguesia, 

trazendo soluções harmônicas de “consenso social”.  

Conforme Faria (2017), o desenvolvimento econômico do pós-guerra se 

prolongou até os anos 1970 com a crise do petróleo e proporcionou mecanismos para 

a expansão do welfare state e a base keynesiana de centralização governamental. A 

teoria cunhada por Wilensky acerca do gasto social foi a espinha dorsal da teoria da 

convergência, a qual pressupõe que o Estado deve conferir padrões mínimos de vida 

aos cidadãos, pois a família não teria mais condições de prover os indivíduos e 

garantir sua subsistência digna, deixando uma grande parcela da sociedade 

marginalizada.  

A premissa básica do Estado de bem-estar social é que a redistribuição de 

renda se harmoniza com o crescimento econômico, o qual, por sua vez, seria 

indispensável para o Estado exercer suas funções. Essa lógica concebe as políticas 

sociais como requisito da economia e tecnologia industriais, porém não se demonstra 

absoluta pois há muitas especificidades e diferenças nos padrões de políticas sociais 

nos países industrializados e o vigente nos países “de terceiro mundo”. Logo, essa 

teoria, embora tenha muitos adeptos, também encontrou certa resistência na 

aplicabilidade de análise das diversas políticas sociais e seus impactos na heterogenia 

de países industrializados que se valiam do welfare state e apresentavam índices 

muito discrepantes. 

Entretanto, analisando as políticas sociais implementadas na Alemanha 

imperial durante a década de 1880 pelo chanceler Otto von Bismarck, se tornaram, de 

modo geral, conhecidas como precursoras do Estado de bem-estar social 
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contemporâneo. Da Alemanha o conceito cruzou fronteiras e alcançou outras nações 

europeias, conforme demonstra Faria (2018).  

A previdência social como política pública de proteção social originou-se das 

lutas e conquistas de melhores condições de trabalho, as quais vieram a resultar em 

modelos protetivos dos mais diversos, variando de acordo com o país envolvido. 

Alguns modelos limitaram a proteção ao necessário para a sobrevivência, enquanto 

outros foram além objetivando uma substituição da renda relacionada à remuneração 

auferida pelo trabalhador (IBRAHIM, 2015). Nota-se que em todos os modelos houve 

a implementação das ideias keynesianas de intervenção estatal na economia, as 

quais nortearam, especialmente, o New Deal norte-americano, o Plano Beveridge e 

as Cartas do Atlântico, que demonstraram a necessidade de ações estatais voltadas 

à garantia do bem-estar social (AGOSTINHO; SALVADOR, 2017).   

A ideia de utilizar a técnica de seguro público ou privado para resguardar o 

trabalhador dos infortúnios de risco social e combater o fenômeno da pobreza foi até 

mesmo incorporada na Carta Encíclica Divinis Redemptoris, do Papa Pio XI, de 1937, 

onde expõe que não se pode conviver com a injustiça social de um trabalhador não 

alcançar o mínimo de dignidade para si ou sua família, sendo necessária a existência 

de uma economia social (COSTA, 2017). Assim, embora o termo “seguridade social” 

tenha sido anteriormente empregado por Simon Bolívar e posteriormente na 

Revolução Russa, passou a ser reconhecido mundialmente na década de 1930. 

Contudo, antes destas políticas se alicerçarem no Estado de bem-estar social elas 

foram inseridas em fase experimental na Alemanha e ficaram conhecidas como 

políticas bismarckianas, a qual pressupunha um mecanismo de seguro via 

capitalização e serviu como embrião da previdência que se tem hoje, conforme Castro 

e Lazzari (2015). 

 Palier (2016) elucida que com a industrialização mais pessoas acabaram 

migrando para a zona urbana e em razão da sociedade patriarcal haviam famílias 

extensas e poucos provedores, por esse motivo, casos de incapacidade, idade 

avançada ou morte acabaram por se tornar motivo de preocupação dos trabalhadores, 

visto que não possuíam excedentes e sua força laboral era a moeda de troca que 

garantia a sobrevivência de toda a família. Desse modo, formularam-se as primeiras 

organizações sociais de proteção ao trabalhador com sistemas de coletivização e 

sociedades solidárias por atividade profissional. 
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 Note-se que enquanto os Estados Unidos da América adotaram soluções 

mercadológicas para o problema da ausência de proteção social, fazendo jus à sua 

tradição libertária de Estado Mínimo, através de pensões privadas, de outra banda, o 

Reino Unido e a Escandinávia gestava sistemas de mutualismo sob gestão dos 

empregados e a França debatia a formulação de contribuições obrigatórias ao 

trabalhador para a concretização de um Estado-Providência. Vale ressaltar que em 

todas estas iniciativas de cunho estatal também houve resistência pela parcela liberal 

da sociedade que entendia como uma violação da atividade do Estado a interferência 

direta na economia e na opção de provisão do trabalhador.  

 No mesmo sentido, Palier (2016, p. 72) refere que 

 

[...] cuando Bismarck después de aprobar las tres leyes de seguros sociales en 1883 
(enfermedad), 1884 (accidente) y 1889 (vejez e invalidez), quería volver a reforzar 
el papel del Estado em la administración y la financiación de los entes de 
aseguramiento, se encontró com la oposición de los agentes sociales, que 
desconfiaban de un Estado autoritario y la autofinanciación de los sistemas de 
seguro social que esteban a su cargo (contribuciones sociales sobre los salarios 
percibidos em lugar de impuestos sobre todos los ingresos) [...] 

 

Essa desconfiança dos cidadãos em relação ao Estado se deve em muito à 

doutrina social católica vigente no Século XIX, que pregava a distribuição de 

competências deixando o Estado como subsidiário de quando as demais falhavam. 

Em primeiro lugar, a responsabilidade social era tida como da família, em segundo 

plano da Igreja e instituições de caridades e sociais (até mesmo a de trabalhadores) 

e por fim, o Estado. Contudo, com a alteração de paradigma teve-se a percepção de 

que as instituições de bem-estar assumem um papel de apêndice da economia e que 

os riscos sociais devem ser suportados pela sociedade como um todo. 

A expansão do sistema bismarckiano demonstra um compromisso do pós-

guerra, no qual os governos da Europa compartilharam a opinião de que todas as 

pessoas deveriam estar protegidas contra os riscos sociais. Enquanto alguns 

resolveram apresentar soluções estatais, como o Reino Unido e países nórdicos, 

outros países democrata cristãos10 recorreram a meios bismarckianos (PALIER, 

2016).  

                                                           

10 A democracia cristã apresenta-se como uma corrente política comunitária que se baseia na imagem 
cristã do ser humano, liberdade física e dignidade. Essa corrente coloca ênfase na comunidade e nos 
valores da liberdade, justiça social e participação, referindo que o ser humano é o fim em si mesmo, 
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Quando se analisa as políticas públicas bismarckianas há duas características 

a serem destacadas: seu caráter corporativo ou seletivo e o propósito de pacificação 

social dos operários industriais, minando a organização trabalhista (FARIA, 2018). A 

paz social seria alcançada com a criação do seguro social contra acidentes de trabalho 

e invalidez e para o amparo de doenças e idade avançada. Os mecanismos de bem-

estar trariam vantagens tanto ao patronato quanto à classe operária. Assim, a 

Alemanha bismarckiana se tornou o paradigma do welfare state como forma 

preventiva de intervenção das elites precavidas contra o crescente poder do 

operariado (BALDWIN, 1990). 

O modelo bismarckiano original não era universal, era limitado aos 

trabalhadores e custeados por eles e pelos empregadores por meio de contribuições 

sociais, além de possuir um caráter restrito de ação à determinadas necessidades 

sociais. Foi constitucionalizado inicialmente nas Constituições Mexicana (1917) e de 

Weimar (1919), sendo, também, inserido pela Organização Internacional do Trabalho 

no Tratado de Versailles de 1917. As Constituições do primeiro pós-guerra 

demonstraram seu aspecto político e social, através da inserção de temas de proteção 

do cidadão.  

De outra forma, o modelo beveridgiano possuía a concepção ampla e visava 

a universalidade de atendimento, cobrindo tudo e todos, sob o financiamento por meio 

de impostos arrecadados de toda sociedade. Notavelmente no último sistema 

mencionado evidencia-se o caráter da solidariedade e a função essencial de 

redistribuição de renda, conforme elucida Ibrahim (2015).  

 É preciso perceber que as políticas sociais de Bismarck cumpriram um papel 

essencial na construção nacional durante o Segundo Reich, consolidando a 

integração de Estados que antes eram independentes, fortalecendo a administração 

centralizada da seguridade social reafirmando em plano internacional o poderio militar 

e industrial alemão, conforme elucida Olsson (1993). A visão bismarckiana era anti-

socialista e conservadora, desta forma, a opção feita pelo Chanceler para refrear as 

manifestações dos trabalhadores foi pela concessão de direitos e a intervenção do 

                                                           
sendo uma corrente humanista. Possui as bases em Jacques Maritain, Emmanuel Mounier, e na 
essência social católica. A democracia cristã tem sido mais evidente na Itália, Alemanha, Países Baixos 
e na América Latina, no Chile, Venezuela e República Dominicana. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Maritain
https://es.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Mounier
https://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_Social_de_la_Iglesia
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Estado nas políticas sociais, visando manter uma coesão nacionalista e autoritário da 

Alemanha recém unificada. Vale mencionar que esta visão militarizada, nacionalista e 

autoritária serviu como alicerce para o surgimento do partido nazista. 

 O programa bismarckiano se dava de forma seletiva, ou seja, os únicos 

beneficiários eram os operários industriais. Com isso, a classe operária teve um status 

social melhor e mais digno sob a tutela do Estado Imperial (FARIA, 2018). Tem-se que 

em sua origem as políticas implementadas por Bismarck ou “chanceler de ferro” como 

era conhecido, voltava-se, essencialmente, à seguridade básica com benefícios fixos 

e uniformes não dependendo da renda dos beneficiários. Já o seguro contra 

desemprego entrou em vigor posteriormente, visto que a Alemanha não foi pioneira 

neste assunto, ficando atrás da França e Noruega. 

Cabe ressalvar que não se tratava de uma tentativa de nivelar as condições de 

vida dos indivíduos ou de criar uma rede de seguridade mínima inequívoca e universal 

e sim, na prática e na Lei Básica, era alicerçada na ênfase das obrigações das 

associações ou grupos privados, das famílias, dos indivíduos com seu próprio 

sustento (FARIA, 2018). As altas taxas de natalidade e crescimento econômico 

fizeram emergir a euforia protetora com a consequente universalização da clientela, 

sem distinções quanto às atividades econômicas, privilegiando a solidariedade. A 

diferença essencial se deu na técnica de capitalização com a repartição simples, 

trazendo enfraquecimento do aspecto atuarial do sistema protetivo (GARCIA, 2017). 

 No sistema beveridgiano as contribuições realizadas ao sistema são 

desvinculadas da real remuneração do trabalhador, enquanto, no sistema 

bismarckiano a prestação é relacionada com a quotização. Os pressupostos históricos 

que permitiram a formação teórica do welfare state, que iniciou com Bismarck, tem 

intensa conexão com a previdência social. Contudo, com certa perplexidade o mundo 

assiste ao retorno dos modelos bismarckianos de seguro social, haja vista o excessivo 

crescimento desordenado dos sistemas protetivos e o maior comprometimento deste 

modelo com o equilíbrio financeiro e atuarial (IBRAHIM, 2015). 

 Faria (2018) menciona que antes das pesquisas acerca do welfare state 

tivessem adquirido prestígio no meio acadêmico, o que se deu basicamente na 

década de 1960, era comum a compreensão de uma linha evolutiva na proteção 

social, passando do sistema bismarckiano para o sistema beveridgiano, pensamento 
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este que entendia que se partiu de um sistema industrial balizado pela seleção dos 

beneficiários chegando aos direitos da cidadania de caráter universal. 

Porém, com o welfare state em crise no âmbito mundial, se constatou uma 

mescla dos sistemas bismarckiano e beveridgiano adotando características de ambos 

como a securitização do sistema beveridgiano, isto é, com benefícios calculados 

também em relação às contribuições individuais. Cite-se como exemplo a Suécia, que 

originalmente adotou um sistema beveridgiano e migrou a um modelo híbrido, 

adotando um segundo pilar estatal compulsório que visa a garantia do mínimo 

existencial. 

 De suma importância essa análise para entender o porquê de alguns países 

adotarem um sistema complementar de previdência compulsório. Garcia (2017) refere 

que via de regra, são Estados que adotavam o esquema beveridgiano de proteção 

social, mas acabaram migrando em alguns quesitos ao sistema bismarckiano, o qual 

seria o segundo pilar, com a mantença do primeiro pilar de garantia do mínimo 

existencial a todos.  

Na década de 1980, os sistemas de bem-estar bismarckianos da Alemanha, 

França, Áustria, Bélgica e dos Países Baixos já compartilhavam seguros de 

aposentadoria, saúde e acidente de trabalho, participação obrigatória com 

contribuições derivadas do salário, financiamento de cotizações sociais, estruturas 

administrativas com participação dos interlocutores sociais e seguro desemprego 

(PALIER, 2016). Cabe salientar que, consoante Ibrahim (2015), até mesmo o Reino 

Unido, que foi o berço do sistema beveridgiano, fez a mutação, dada a maior ênfase 

ao sistema privado de previdência complementar. Por essas razões, a análise dos 

sistemas protetivos deve ser realizada considerando as origens históricas de cada 

país, sem levar apenas em consideração os índices de PIB (produto interno bruto) 

para com os gastos governamentais de investimento em proteção social, mais 

especificamente na área previdenciária.  

 Ibrahim (2015) refere que países com antiga tradição de seguro social têm mais 

dificuldade na migração para sistemas capitalizados e individuais de previdência, 

como é o caso do Brasil, especialmente devido ao encargo das gerações passadas. 

Essa alteração não condiz com os benefícios de eventos imprevisíveis, como é o caso 

de doenças e acidentes, que demandam graus de solidariedade maiores do sistema. 

Diante da experiência internacional nota-se que as reformas bem-sucedidas em 
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contenção de gastos não se basearam em modelos pré-fabricados e sim em debates 

legitimados no espaço democrático político interno. Estas decisões foram embasadas 

em conselhos e comissões de reforma que foram realizados nos Estados Unidos 

(1983), Alemanha (1992) Suécia (1990).  

 Vale ressaltar que a previdência social brasileira como um seguro sui generis, 

o qual tem traços da concepção bismarckiana e possui correlação com a técnica do 

seguro, na medida em que se paga um prêmio à seguradora visando futura 

indenização. No Brasil, os modelos efetivamente “bismarckianos” foram as formas 

iniciais de seguridade, com as Caixas de Aposentadoria – CAPs, a Lei Eloy Chaves, 

e dos Institutos de Aposentadorias e Pensões – IAPs, instaurados por Getúlio Vargas. 

Estes modelos eram limitados a certas categorias profissionais. Com o tempo, a 

previdência se tornou mais inclusiva e assumiu o caráter de universalidade. Ambos os 

modelos “bismarckiano” e “beveridgiano” incluem também a saúde e a assistência, 

que com a Constituição de 1988 adquirem traços próprios, ao passo que no Brasil a 

previdência é resguardada aos contribuintes e a saúde é destinada ao atendimento 

de todos e a assistência para quem dela necessitar.  

Ao que tudo indica este modelo temperado, o qual garante cobertura ampla 

ganhou o embate mundial, porém, atualmente, em face às tendências neoliberais 

quanto à flexibilização dos direitos trabalhistas, levando o trabalhador para o mercado 

informal, perdendo direitos e consequentemente inexistindo ou reduzindo 

drasticamente o recolhimento das contribuições sociais para o seguro social está por 

se desmantelar a rede de proteção social vigente. Desta maneira, a tentativa de 

desfazimento deste modelo em prol de modelos privados de previdência acaba por se 

apresentar como uma tendência mundial do neoliberalismo. 

 

2.3 Proteção social na perspectiva da seguridade social no sistema 

beveridgiano inglês 

O modelo inglês de welfare state tornou-se comumente chamado de 

beveridgiano, em homenagem ao seu principal arquiteto, Sir William Beveridge que 

era um servidor público de tendência liberal que trabalhou na reforma dos 

mecanismos de seguridade social do Estado inglês desde a criação dos primeiros 

programas de seguro contra a doença de seguro desemprego em 1911. 
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Posteriormente esse seguro deu origem à Seguridade Social que incluiu, entre outros, 

os montepios para viúvas, aposentadorias e pensões por invalidez, conforme elucida 

Faria (2018).  

Garcia (2017) refere que a OIT (Organização Internacional do Trabalho) foi 

criada em 1919, pelo Tratado de Versalhes, e teve o condão de aprovar normas 

internacionais de cunho social trabalhista e previdenciário. A principal Convenção com 

viés previdenciário foi a de número 102 que estabeleceu normas mínimas de 

Seguridade Social. Esse relatório teve grande relevância técnico-jurídica no âmbito da 

seguridade social, pois foi criado para dar resposta às queixas dos sindicatos quanto 

à diversidade de mecanismos de proteção social existentes com valores de benefício 

diferentes, alguns abarcando dependentes enquanto outros não (COSTA, 2017). 

O relatório foi lançado um ano após a Carta do Atlântico e foi elaborado como 

uma medida de efetivação daquela carta, dando origem oficialmente ao Plano 

Beveridge, de 1942, o qual propôs a implantação no Reino Unido de um amplo sistema 

público de proteção social, com cobertura às contingências sociais e tendo como 

característica essencial a universalidade, atendendo não somente aos trabalhadores, 

mas a todas as pessoas em condição de indigência ou necessidade, possuindo as 

esferas da saúde, assistência e saúde. Com isso, teve início a seguridade social no 

sistema inglês beveridgiano (GARCIA, 2017). 

O chamado Plano Beveridge surgiu a partir de uma série de textos, como Social 

Insurance and Allied Services (Relatório Beveridge, de 194211) e Full Employment in 

a Free Society, de 1944, que tinham a intenção de introduzir benefícios e serviços 

disponíveis a todos os cidadãos, diferenciando-se, assim, dos sistemas protetivos 

existentes até então, e possuía um caráter bem mais abrangente que o sistema 

bismarckiano. Contudo, importa salientar que uma das principais metas era promover 

a solidariedade entre as classes para evitar a decadência no período pós-guerra 

(FARIA, 2018).  

A estrutura desse documento visava acolher os seis princípios basilares de: 1) 

benefícios básicos padronizados de sobrevivência, 2) contribuições também 

padronizadas, 3) unificação das responsabilidades administrativas, 4) adequação dos 

benefícios diante das necessidades, 5) cobertura para toda sociedade, e, 6) 

                                                           
11 Cabe referir o enorme impacto político do Relatório em um país submetido às aflições da guerra. 



39 
 

combinação de técnicas de seguro e assistência social. O Plano menciona que a 

utilização do termo “social security” se referia aos rendimentos oferecidos ao cidadão 

em casos de interrupção da sua renda, seja por desemprego, doença, acidente, idade 

avançada ou apoio em casos de morte, nascimento ou casamento, conforme destaca 

Costa (2017).  

A seguridade social seria a segurança de uma renda chegando a um patamar 

máximo, até o cidadão conseguir se reestabelecer, sendo reintegrado à sociedade e 

ao mercado de trabalho, sendo que o benefício deveria ser mantido enquanto 

perdurasse a contingência. O relatório em questão mencionava a necessidade de 

unificação dos mecanismos de proteção social, extinguindo benefícios que fizessem 

análise de condições e recursos. Ainda, nas palavras de Costa (2017), pelo plano 

Beveridge ficou claro que a assistência deveria ser incluída neste mecanismo 

unificado como uma rede residual, demonstrando a imprescindibilidade de 

combinação dos modelos de garantia de renda, integrando políticas de manutenção 

com as de complementação de ganhos ou reestabelecimento da capacidade de 

auferi-los.  

Vale a ressalva de que houve a sugestão da OIT para o comitê de Beveridge 

de que os benefícios e contribuições fossem relacionados aos rendimentos. Beveridge 

rejeitou a ideia, visto que em sua percepção, tal feito desestimularia a poupança 

privada, parcela de participação do setor privado/ mercado. A receptividade do 

relatório foi tamanha que não restaram alternativas ao Estado a não ser implementá-

lo, significando uma grande evolução no sistema de redes de proteção social, que 

seria copiado no mundo inteiro. 

Costa (2017) refere que um dos mais significativos aspectos do Plano 

Beveridge foi a rede de saúde e cuidados médicos – o Serviço Nacional de Saúde – 

NHS, do Reino Unido, criado por um ato em 1946, o qual, também serviu de inspiração 

para muitos outros países. 

Beveridge acabou por seguir os passos de Keynes quanto ao financiamento e 

crescimento social, posto que a seguridade social também era percebida como um 

mecanismo macroeconômico capaz de assegurar a estabilidade, e, revendo o 

conjunto das poor laws, realizou um amplo sistema protetivo ao cidadão, chamado de 

Sistema Universal de Luta Contra a Pobreza. Esse sistema universalizou a 
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previdência, propiciando um amplo atendimento ao sistema de saúde e um sistema 

de proteção ao desemprego, consoante menciona Borges (2003).  

A principal contribuição de Beveridge nos anos 1940 foi a busca de uma 

integração dos mecanismos de seguridade social, visando adequar a seguridade 

social às características do mercado de trabalho da época. Sua percepção objetivava 

aliar uma perspectiva humanista à lógica administrativa, conforme as palavras de 

Faria (2018). O Plano Beveridge concebia um Estado de bem-estar social que tinha 

como alicerce compensar os indivíduos pela perda de salários, sendo um modelo de 

seguro social contra a interrupção da capacidade de auferir renda e cobrir despesas 

(BEVERIDGE, 1943). Assim, Beveridge fez do pleno emprego, do Serviço Nacional 

de Saúde e do abono à família os três pilares de seu Plano. 

Embora o plano Beveridge enfatizasse a proteção da renda, também procurou 

critérios de universalização dos benefícios e serviços, ressaltando que os membros 

individuais da comunidade, “quer estejam trabalhando ou não, deveriam poder contar 

com algum grau de atenção e proteção por parte do conjunto da comunidade” 

(OLSSON, 1993, p. 21). Outros pontos relevantes do plano eram a taxa uniforme de 

benefícios e a ideia de um “mínimo nacional”. 

Nesse modo, Beveridge propôs a inclusão de todos os cidadãos em um sistema 

universal e uniforme de seguro social, cujos benefícios não seriam condicionados pela 

necessidade. O sistema seria financiado pelas contribuições de seus membros, 

respectivos empregadores e o Estado,  que deveria cobrir um sexto da maioria dos 

benefícios de seguridade, a totalidade dos abonos de família e a maior parte dos 

custos do Serviço Nacional de Saúde. As pensões teriam valor fixo e uniforme, sendo 

abolida a exigência de comprovação de necessidade para aferição dos benefícios 

(BALDWIN, 1990). Contudo, vale ressalvar que usuários que fizessem dos benefícios 

sua única fonte de renda, tendo a possibilidade de buscar outras formas de 

subsistência, seriam punidos. 

Em conjunto com a formulação do que hoje tem-se como seguridade social, 

houve formulações de medidas governamentais visando o atendimento de saúde com 

qualidade e gratuita e reabilitação profissional como forma de manutenção da 

condição laboral e manutenção do emprego. O relatório visou evitar o desemprego 

em massa como pressuposto de um seguro social “saudável” e que pudesse ser 

mantido como pacto intergeracional. Ainda, o relatório demonstrava preocupações 
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com a taxa de natalidade e mortalidade, proteção à maternidade, infância, sistema 

previdenciário, doenças e incapacidade, além de passivos específicas como aluguel, 

nascimento, casamento, viuvez e morte (BEVERIDGE, 1942). 

O Plano Beveridge proporcionou fundamentos para a legislação social da Grã-

Bretanha, conforme expõe Ginsburg (1993, p. 139): 

[...] a virada ideológica decisiva para o moderno Estado de Bem-Estar Social 
ocorreu [na Grã-Bretanha] nas proximidades do término da Segunda Guerra 
Mundial, com a adoção da política econômica keynesiana e da política social de 
Beveridge. Desde então, o Estado de Bem-Estar Social britânico tem ocupado 
uma posição intermediária entre os Estados capitalistas. Nele não predomina 
nem a ideologia social-democrata, como na Suécia, nem um voluntarismo e 
coletivismo renitentes, como nos Estados Unidos.  

 

Olsson (1993) destaca que tanto o plano Beveridge quanto as reformas de 

Bevan12 (1940) resultaram diferentes formas de caracterização do welfare state. O 

Plano Beveridge antecipou aspectos que foram, posteriormente, abordados por 

Marshall13 em seus estudos acadêmicos acerca do Estado de bem-estar social, os 

quais configuram lugar de destaque, inclusive, cabe mencionar a definição de Marshall 

(1963) sobre os direitos sociais que aduz se tratar de uma série de direitos que incluem 

o mínimo social, bem-estar econômico, segurança, viver, ser civilizado e permanecer 

em sociedade, evidenciando que a proteção social faz parte dos direitos sociais. 

Cardoso (2010 p. 46) refere que 

 

[...] o Relatório Beveridge foi apresentado ao governo contendo 23 alterações 
referentes ao plano em vigência na época (Plano de 1911) e outras novas 
estruturas, resumidamente: 1º unificação das contribuições de seguro social; 2º 

unificação administrativa; 3º desregulamentação dos benefícios especiais; 4º 

criação dos seguros para acidente e doença; 5º ampliação dos serviços médicos; 6í 
criação de diversos dispositivos de proteção para as mulheres; 7º extensão dos 
seguros incapacidades e pensões para a velhice a todos os cidadãos; 8í auxílio 
aprendizado; 9º equiparação de todas as taxas de auxílios; 10º equiparação de 
todos os auxílios com relação ao tempo de espera; 11º equiparação das condições 
de contribuição dos auxílios e revisão das condições de contribuição para as 
pensões; 12º duração indefinida do seguro desemprego; 13 º duração indefinida do 
auxílio-incapacidade; 14º aumento do valor da pensão a cada ano de retardamento 
após o cumprimento da idade mínima; 15 º fusão dos planos especiais de seguro 
com o novo Sistema de Seguros Socais; 16º abolição das isenções de seguros; 17º 
pensões adaptadas as várias necessidades das viúvas; 18º bonificação universal 

                                                           
12 Aneurin Bevan foi ministro responsável pela criação do Serviço Nacional de Saúde inglês em 1948 
(COSTA, 2017).  
13 Thomas Humphrey Marshall (1893-1981) foi um sociólogo britânico, que publicou ensaios na década 

de 1950 sobre cidadania e classes sociais. Aduziu que a cidadania compreende direitos civis, direitos 
políticos e direitos sociais. Trouxe o conceito de direitos sociais interligado com a o exercício da 
cidadania, a qual, por sua vez, estaria ligada à classe social (OLSSON, 1993).  
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de funeral; 19º transferência das funções locais de assistência para o Ministério da 
Segurança Social; 20º transferência da responsabilidade quanto a cobertura para 
os cegos para o Ministério da Segurança Social; 21º transferência de diversas 
outras funções pertencentes a outros órgãos do governo para o Ministério da 
Segurança Social; 22º substituição da comissão de seguro desemprego pela 
comissão de seguros sociais; 23º conversão do seguro industrial para um serviço 
público. E ainda propunha-se a criação, juntamente com os Seguros Sociais, da 
Assistência Nacional e do Seguro Voluntário. Defendia a criação do auxílio aluguel, 
do subsídio para a infância e da Caixa de Seguros Sociais. Vale ressaltar, entre 
outros, dois princípios importantes: o estabelecimento do mínimo para a 
subsistência; e a universalidade de todos os benefícios. 

 

Há de se notar que o impacto econômico do plano também foi levado em 

consideração. Porém, a conclusão foi de que, havendo uma centralização do sistema 

de proteção social junto ao ministério da seguridade social acarretaria em uma 

economicidade de recursos, visto que o financiamento dividir-se-ia em três pilares: a) 

compulsoriedade: que faria com quem todos participassem das arrecadações e 

financiariam as necessidades básicas; b) assistência social: subsidiada pelo governo 

e c) seguro voluntário: voltado à benefícios adicionais. A caixa de seguros compulsória 

arrecadaria e faria a manutenção dos valores, garantindo o mínimo de renda aos 

cidadãos (BEVERIDGE, 1942). 

Conforme Esping-Andersen (1991), o relatório apresentado por Beveridge 

trouxe a percepção de uma “desmercadorização”, ou seja, passa-se a considerar os 

serviços sociais como direitos do cidadão. Entende-se uma emancipação do indivíduo 

para com o mercado e os postos de trabalho, pois passam a ter garantia de dignidade 

e do mínimo social, sendo este relatório considerado um marco histórico para as 

políticas sociais. Entretanto, Beveridge afirmou não se tratar de um documento 

revolucionário, visto que já existiam outros com estruturas semelhantes (PEDERSEN, 

1993 apud FARIA, 1998).  Nota-se que o relatório incluiu características do modelo de 

welfare state escandinavo com viés de sistema universalista, com benefícios 

uniformes, democráticos, igualitários, desmercadorizantes e universalizantes, visando 

a independência individual e o pleno emprego (CARDOSO, 2010).  

Vale o grifo de que certamente as circunstâncias da época e do ocorrido em 

específico na Inglaterra colaboraram para o surgimento de um relatório como o que 

fora apresentado. Marshall (1965) aduz que o país se encontrava em uma posição 

favorável, tanto geopolítica, quanto economicamente. Outro fator de extrema 

relevância foi a guerra mundial, pois veio a fortalecer a unidade nacional, o consenso 

em torno das medidas sociais e incitou reflexões acerca do futuro dos países e das 



43 
 

pessoas. Beveridge elucida esta questão em seu Relatório: “[...] a declaração de uma 

política de reconstrução feita por uma nação em guerra equivale a uma declaração 

dos usos que aquela nação pretende fazer da vitória, quando a vitória for alcançada” 

(BEVERIDGE, 1942, § 459). 

Deste momento em diante o regime beveridgiano ou de repartição, no qual toda 

a sociedade contribui para a criação de um fundo previdenciário de onde serão 

retiradas as prestações para aqueles que venham a ser atingidos por algum evento 

previsto na legislação ganhou destaque em diversos países e serviu como base para 

a formulação de tantos outros acerca de seu sistema de proteção social (CASTRO; 

LAZZARI, 2015).  

Cardoso (2010) menciona que houve fortes atritos entre o governo e Beveridge, 

visto que o último assumiu a tarefa de defender e consolidar as medidas do relatório, 

revisando-as quando necessário fosse. Depois da publicação do relatório 

pulverizaram-se os debates até a década de 1950, quando a cena reformista do pós-

guerra foi alterada pela onda conservadora. Pode-se notar, também, que as duras 

conquistas sociais não eram consenso, visto o enraizamento do pensamento liberal 

na sociedade inglesa, e as políticas de seguridade, por sua vez, perderam o foco e a 

força, o que dificultou o seu desenvolvimento (ROSANVALLON, 1997).  

Certamente o Brasil também foi influenciado pelo plano inglês, o qual se 

evidenciou pela participação de técnicos do governo nos debates internacionais sobre 

seguridade social no pós-guerra, e, posteriormente foram incorporados na 

Constituição de 1988. Assim, analisar-se-á os aspectos conceituais e os modelos 

nacionais de proteção social, notando-se a influência dos sistemas bismarckianos e 

beveridgianos de atuação do welfare state. 

 

2.4 Proteção social e previdência social: aspectos conceituais e modelos 

nacionais de previdência  

As numerosas medidas e alterações nas políticas sociais muito pouco estão 

conectadas com pressões econômicas em si, mas sim, estão intimamente ligadas às 

pressões estruturais internas como o envelhecimento da população e a instabilidade 

de estruturas familiares, entre outros aspectos. Ainda, em segundo plano, tem-se o 

novo regime econômico internacional que limita a economia dos Estados em relação 
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às políticas macroeconômicas. Essa limitação da autonomia não quer dizer que os 

Estados devam abolir seus mecanismos de proteção social que foram duramente 

construídos após o período pós-Segunda Guerra Mundial. Em verdade, Merrien 

(2018) afirma que é preciso existir a promoção de políticas públicas de proteção social 

visando manter o equilíbrio orçamentário com políticas “recalibradas” com o apoio de 

sindicatos. A Comunidade Europeia é prova dessa tentativa de mesclar questões 

econômicas com os direitos sociais, embora não exista um mecanismo de segurança 

social universal para os países integrantes da União Europeia, tem-se que a promoção 

de políticas públicas voltadas à proteção social tem sido pauta dos governos e até 

mesmo resguardada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. 

Os Países Baixos são o exemplo dessa tendência, assim como o modelo da 

Suécia e Dinamarca, os quais serão abordados em seguida. De outro lado, a busca 

constante por liberalização da sociedade se perpetua pelo abandono das proteções 

sociais que em nada resulta no milagre econômico esperado, e a Nova Zelândia pode 

servir de exemplo dessa assertiva. Por um período de quase 30 anos, os países 

integrantes da OCDE14 passaram por um grande crescimento econômico, assim como 

aumento do emprego e redução regular de desigualdades sociais. Merrien (2018) 

destaca que essa alteração social se deu devido, essencialmente, a três fatores: o 

regime econômico internacional alicerçado nas políticas keynesianas15, nas condições 

estruturais, demográficas sociais e culturais, e, em último lugar, o desenvolvimento 

massivo dos Estados Sociais. 

Essa forma organizacional dos Estados transforma-se em uma expansão 

considerável a partir de 1950. Depois da crise e da guerra tornou-se evidente a 

                                                           
14 A OCDE é composta, em maioria, por economias com um elevado PIB per capita e Índice de 
Desenvolvimento Humano e são considerados países desenvolvidos, sendo uma organização 
internacional de 37 países que aceitam os princípios da democracia representativa e da economia de 
mercado, que procura fornecer uma plataforma para comparar políticas econômicas, solucionar 
problemas comuns e coordenar políticas domésticas e internacionais. Surgiu em 1948, liderada por 
Robert Marjolin, da França, para ajudar a gerir o Plano Marshall para a reconstrução da Europa após 
a Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, a sua filiação foi estendida a estados não-europeus. 
Apenas em 1961, a Convenção sobre a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico foi reformulada e a OECE deu lugar à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (MERRIEN, 2018). 
15 Consolidadas por John Maynard Keynes em seu livro Teoria Geral do Emprego, do Juro e da 
Moeda (General Theory Of Employment, Interest and Money), as ideias-base da formação desta teoria 
são acerca do crescimento econômico, na qual consistiam em uma organização político-econômica, 
oposta às concepções liberais, fundamentada na afirmação do Estado como agente indispensável de 
controle da economia, com objetivo de conduzir a um sistema de pleno emprego. Tais teorias tiveram 
uma enorme influência na renovação das teorias clássicas e na reformulação da política de livre 
mercado (LEKECHMAN, 2010).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/PIB_per_capita
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_desenvolvidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_internacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_internacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_de_mercado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_de_mercado
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pleno_emprego
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necessidade de proteção, e, sob a égide das conferências de Bretton-Woods16, que 

visavam o estabelecimento de regras para regular as negociações de relações 

monetárias entre Estados-Nações independentes, e da Declaração da Filadélfia, os 

Estados foram legitimados a constituir sistemas econômicos com o objetivo de 

escapar das evoluções erráticas do mercado, conforme demonstra Merrien (2018). 

Sob uma perspectiva diferente do laissez-faire, a intervenção do Estado é 

anunciada como indispensável pela visão keynesiana, tornando-se uma ideologia 

econômica que justifica a intervenção e a noção de uma “economia mista”. A ação 

keynesiana assume papel de extrema relevância seja pelos investimentos públicos 

diretos ou indiretos, pela utilização de políticas de estabilização social ou pela 

burocracia instaurada na economia (YERGIN; STANISLAW, 1998). 

Na hipótese keynesiana o Estado intervém a fim de estabilizar a economia, 

garantindo proteção social aos cidadãos, favorecendo o crescimento, estimulando o 

investimento direto, evitando desemprego e favorecendo a manutenção de um 

consumo elevado por meio de uma política de rendas. O crescimento é estimulado 

pelo consumo. Por meio de políticas de proteção se realiza a segunda parte do projeto, 

visto que, antes da guerra a proteção era orientada tão somente a alguns grupos 

determinados, e, posteriormente, estendeu-se gradativamente a todas as camadas da 

população. Esse foi o grande marco de concretização da seguridade social, pois 

durante este período os diferentes Estados de bem-estar social têm em comum a 

busca pela implementação de uma rede de proteção social mais extensa (MERRIEN, 

2018). 

As políticas de cunho keynesiano tornam-se essenciais aos mecanismos 

macroeconômicos integrando filosofias de solidariedade apoiadas ao sistema de 

Estado de bem-estar social. Os países encandinavos se apoiam nos princípios da 

igualdade e justiça social; em contraponto, os países continentais se apoiam na base 

dos direitos adquiridos pelo trabalho. Esping-Andersen (1999) evidencia que as 

condições promovidas pela proteção social são particularmente favoráveis, pois as 

famílias estão estáveis, os homens trabalham a maior parte de suas vidas, a 

natalidade é forte, o salário é suficiente para o sustendo das famílias e as mulheres 

podem cuidar da criação dos filhos e da casa. A demanda é alta e oferece emprego 

                                                           
16 As conferências de Bretton Woods, em julho de 1944, estabeleceram regras para as relações 
comerciais e financeiras entre os países industrializados.  
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em tempo integral a todos, até mesmo os menos qualificados podem encontrar 

emprego. A demanda sustenta a oferta e as gerações do pós-guerra ávidas pelos 

bens de consumo garantem o crescimento econômico, ou seja, o consumidor tem 

meios financeiros para consumir o que acaba por impulsionar o mercado. 

Da mesma forma, os custos sociais são baixos, na medida em que o número 

de inativos é inferior ao de ativos, e os anos de aposentadoria são curtos. Os jovens 

são sempre mais numerosos que os idosos e a ideia de cobertura de riscos da 

seguridade social é pensada como uma caracterização de mútuo17, ou seja, a ideia 

de solidariedade legitima o sistema de fluxos e prestações. O Estado Social não se 

demonstra meramente como um sistema protetor da velhice, doença, etc. Este Estado 

é um distribuidor de renda redistribuindo o superávit nacional e estabilizador das 

relações sociais diminuindo a pobreza e garantindo condições de inserção social dos 

cidadãos, conforme elucida Merrien (2018). 

Percebe-se que a oposição dos neoliberais às políticas keynesianas estão 

alicerçadas nas três facetas do capitalismo no pós-guerra. A noção do compromisso 

social implicou na alteração da situação da classe popular, por isso denominou-se um 

capitalismo temperado, voltando-se às políticas da proteção do welfare, de educação, 

saúde e aposentadoria. A autonomia gerencial, fazendo com que grandes setores da 

economia estivessem sob controle dos governos graças às nacionalizações ou ao 

gerenciamento de controle das instituições centrais da macroeconomia por meio de 

políticas fiscais e monetárias. Por fim, a contenção dos interesses capitalistas com 

pouca preocupação com o desempenho do mercado de ações na administração das 

corporações. Significa dizer que durante este período o capitalismo foi menos 

capitalismo do que o período liberal anterior ou do que o neoliberalismo tem se 

evidenciado (DUMÉNIL; LÉVY, 2014). 

Essas políticas protecionistas foram implementadas nos Estados Unidos com 

o New Deal de Roosevelt, por este motivo muitos autores referem que o Presidente 

Roosevelt salvou a economia norte-americana e afastou a sociedade do comunismo 

e do fascismo, pois demonstrou compromisso com a classe popular, o que, por sua 

vez, alavancou a economia (DUMÉNIL; LÉVY, 2014). Entretanto, décadas depois, 

                                                           
17 Mútuos são agentes econômicos-sociais que têm a função de integrar a capacidade econômica como 
produtora de bens e serviços e a social enquanto associação de pessoas, promotora de atividades 
formativas assentada na participação democrática de seus membros (PITACAS, 2009). 
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novamente questiona-se a eficácia econômica das políticas de proteção social. Fato 

é que as primeiras formas instituídas de seguro social se demonstraram insuficientes 

para solucionar o problema da segurança econômica, pois se mantinham filiadas 

apenas nas relações de trabalho formal, excluindo boa parte da população, 

minimizavam a participação e responsabilidade do Estado e não proviam o 

gerenciamento de riscos para maximizar o bem-estar social (COSTA, 2017). 

 É digno de menção a tipologia do welfare state e das políticas sociais de 

Richard Titmuss (1974), as quais sugeriram a existência de três funções ou modelos 

contrastantes de políticas sociais, pela lógica da intervenção estatal. Titmuss (1974) 

faz a ressalva de que para análise dos tipos de provisão de bem-estar é necessário 

não observar apenas os parâmetros econômicos. Os modelos apresentados pelo 

autor são: modelo residual de bem-estar, modelo de produtividade e desempenho 

industrial e modelo redistributivo institucional.   

 O primeiro modelo seria de uma provisão pública restrita minimamente, a qual 

o indivíduo somente recorresse aos mecanismos públicos quando não houvessem 

alternativas do mercado e família, sendo o auxílio temporário. Logo, o Estado teria um 

papel marginal, desempenhando proteção social somente aos mais pobres, 

dependendo de comprovação da situação de carência e restaria ao mercado o papel 

preponderante. O objetivo principal do Estado seria ensinar as pessoas a viverem sem 

ele. O segundo modelo implicaria passar o papel predominante às instituições 

privadas deixando mecanismos de proteção social com papel significativo como 

complemento à economia. O impacto esperado seria causado por incentivos e 

recompensas pautados pelo empenho individual. Na prática essa modalidade teria 

dado início ao sistema de vinculação dos benefícios à renda/contribuição do segurado 

(FARIA, 2018). 

 Por fim, o terceiro modelo, restributivo institucional passaria o papel 

proeminente para as instituições públicas de forma universalista, autônomo ao 

mercado e com base na necessidade do cidadão, percebendo o bem-estar individual 

como responsabilidade coletiva. Acompanhado da concepção de que todos têm direito 

à cidadania plena e vida digna, pautada pelo mínimo social (FARIA, 2018). 

 Relevante mencionar que os desdobramentos dos direitos de cidadania podem 

ser concebidos como uma evolução das propostas de Beveridge na Inglaterra. O que 

a tipologia de Titmuss mostra é que há experiências históricas distintas: a experiência 
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norte-americana fundamentou o modelo residual, as políticas bismarckianas 

embasaram o modelo de produtividade e desempenho industrial, e o legado de 

Beveridge contribuiu para o modelo redistributivo institucional. Desse modo, as 

pesquisas sobre o welfare state passaram a focar tão somente nos modelos 

polarizados e desprezaram o modelo “intermediário”, deixando por muito tempo pairar 

no ar a existência de uma dicotomia de proteção social residual versus institucional.  

 Sainsbury (1991) testou a teoria mencionada em quatro países: Estados 

Unidos, Reino Unido, Holanda e Suécia, observando algumas diferenças cruciais nos 

sistemas protetivos, que se demonstraram insatisfatórios de acordo com o método de 

classificação, conforme percebe-se no Quadro 1. 

 

 Quadro 1: Diferenças entre os modelos residual e institucional de 
welfare state, segundo Sainsbury 

 

Dimensão Modelo residual Modelo institucional 

Proporção da renda nacional 
alocada para as áreas sociais 

Baixa Alta 

Níveis dos benefícios Insuficiente Suficiente 

Alcance dos benefícios e 
serviços definidos por lei 

Restritos Amplos 

População coberta Minoria Maioria 

Importância dos programas 
destinados a prevenir as 
situações de carência 

Inexistentes Grande 

Tipo predominante de 
programa 

Contribuições/ taxas Impostos 

Papel das organizações 
privadas 

Grande Pequeno 

Ideologia da intervenção do 
Estado 

Mínima Ótima 

Valor atribuído à distribuição 
de acordo com as 

Marginal Secundária 
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necessidades (ideologia da 
distribuição) 

Fonte: Sainsbury, (1994, p. 4). 

 

 Essa tabela permite visualizar que os modelos polarizados não permitem a 

formulação de explicações, pois restringem o alcance de análise em face de se 

tratarem de categorias opostas. Faria (2018) refere que a dicotomia tem a variável da 

extensão da responsabilidade do Estado com a proteção social, por isso a questão 

ideológica e econômica pode influenciar para uma obscuridade de avaliação. Nesse 

sentido, pouca atenção é dada ao impacto efetivo do bem-estar proporcionado, 

provavelmente por isso a tricotomia levantada por Esping-Andersen apresenta um 

avanço na construção das tipologias do welfare state, aduzindo que a proteção social 

agrega questões como empregos, salários e controle macroeconômico, sendo inviável 

a inexistência de um sistema público de regulação e garantia ao cidadão. 

  Esping-Andersen (2011) distinguiu três tipos de welfare state, os quais, em 

suma, correspondem à tipologia dos sistemas de bem-estar de Titmuss. Ressaltou 

que as coalizões políticas de classe são as causas mais decisivas na variação dos 

modelos de welfare state, visto que o uso exclusivo das variáveis de gastos públicos 

com o social obstaculiza a compreensão do que efetivamente se presta o Estado 

social.  

 Faria (2018) menciona que países como Noruega, Dinamarca e Suécia são 

conhecidos pelos regimes sociais-democratas de Estado de bem-estar social, pois 

apostam alto na fusão entre bem-estar e trabalho, garantindo pleno emprego para 

minimizar problemas sociais e maximizar a renda do cidadão. Países estes, com 

sistemas universais de proteção social, os quais, por sua vez, evitam que o 

individualismo cresça de forma exagerada, o que demonstra que a contribuição de 

todos se reverterá em benefício de todos, ou seja, têm buscado promover a igualdade. 

 O que se pode perceber é que o Estado de bem-estar social tem como alicerce 

a proteção social em todas as suas formas, especialmente sob o manto da seguridade 

social e previdência. Ainda, o caráter público apresenta-se como essencial em face 

de seu elemento compulsório e universalista para o desenvolvimento dos cidadãos, 

tornando-os previdentes para com os riscos sociais que podem os acometer. Em 
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específico, é uma ferramenta importante para a garantia da dignidade humana da 

camada da sociedade que permanece à margem da sociedade e do mercado, a qual 

será abarcada pelas prestações da assistência social.  

 Com base no exposto no presente capítulo, pode-se perceber que existem 

diversas questões que permeiam a formação e organização dos sistemas nacionais 

de previdência social. Enquanto o modelo bismarckiano caracterizou-se como um 

mecanismo de segregação, voltado ao atendimento de certas classes profissionais 

com o objetivo de controlar os trabalhadores e se desenrolado sob um contexto 

extremamente autoritário, o método de proteção social beveridgiano se desenvolveu 

sob uma lógica democrática de participações ativas de organizações sindicais e com 

implementação de políticas progressistas sob o caráter de universalidade da 

previdência. 

Nota-se que cada país, de acordo com suas especificidades e historicidade, 

optou pela adoção de um modelo de rede de proteção social que melhor se 

enquadrasse em suas necessidades sociais. No entanto, os procedimentos de debate 

e deliberação que legitimassem os modelos adotados nem sempre estiveram 

presentes na implementação destes modelos. Neste tocante, analisar-se-á no próximo 

capítulo as vicissitudes trazidas pela onda do neoliberalismo na proteção social. 
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3 PREVIDÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL NO BRASIL: A CONSTRUÇÃO DA 

POLÍTICA DE ESTADO FUNDAMENTADA NO COMPROMISSO GERACIONAL 

  

O presente capítulo incide sobre a construção da política de Estado de 

previdência e seguridade social alicerçada no compromisso geracional, no qual 

analisar-se-á a previdência e assistência como formas de políticas de Estado, 

observando os principais aspectos da legislação previdenciária, bem como analisando 

a perspectiva histórica de formação desta, desde a Era Vargas até a Constituição de 

1988. Observar-se-á também o caráter complementar da previdência privada e seu 

alcance social, assim como a relevância do princípio da solidariedade e pacto 

geracional para a comunidade nacional. 

A seguridade social brasileira e as tendências por ela seguidas expressam um 

movimento gerado pela crise econômica da década de 1980 e os mecanismos 

utilizados para o seu enfrentamento. Os movimentos da economia e da política são 

macrodeterminações dos processos sociais que se fixam sob dois vetores essenciais: 

as mudanças no mercado de trabalho e as mudanças na intervenção do Estado, a 

qual é marcada pela crise do keynesianismo e a emergência do neoliberalismo. A 

concentração e expansão do modelo capitalista favoreceu o surgimento de 

conglomerados industriais, comerciais e financeiros, os quais formaram grandes 

corporações que imprimiram tendências na classe trabalhadora, formando dois grupos 

de trabalhadores: os do grande capital e aqueles excluídos do processo de emprego 

formal. Essa divisão do mercado de trabalho favoreceu uma conjuntura de crise, a 

qual, por sua vez, implicou em um redirecionamento na intervenção do Estado, em 

face às mudanças na esfera da organização social e da produção. Com isso, as 

relações entre Estado, sociedade e mercado são alteradas e objetivadas como 

medidas de ajuste econômico e de reformas institucionais, cujo principal foco é: 

privatizar e a pressão do empresariado e da burocracia estatal no campo dos direitos 

sociais como forma de operacionalizar reformas políticas na proteção social, conforme 

expõe Mota (2015). 

As mudanças na seguridade social ganharam proeminência na década de 1980 

e 1990 em âmbito mundial como um conjunto de medidas de cunho liberal que 

reduziria o papel do Estado na área do Bem-Estar Social. O corte de gastos e a 

transferência de serviços para o setor privado, onde, até então o mercado não atuava 
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em razão da ausência efetiva de demanda, vinha por substituir a ação do Estado. Os 

serviços estatais previdenciários mantidos tinham o cunho de auxílio aos mais pobres, 

como forma de ajuda humanitária e não como política dirigida ao combate das 

desigualdades sociais. 

Os motivos declarados para a redução da atuação do Estado eram de déficits 

orçamentários em razão da repercussão da crise econômica, que teria acarretado a 

falta de empregos, desequilíbrios fiscais e impacto nas arrecadações sociais; além da 

alteração do perfil demográfico das populações e do aumento da expectativa de vida 

(VIANNA, 1994). A dinâmica deste movimento privatizante em verdade é o 

enfrentamento ao esgotamento do modelo capitalista com padrão de crescimento 

iniciado no segundo pós-guerra, o qual transforma a seguridade social no principal 

item da agenda neoliberal de reformas pois, como política de proteção social diante 

das alterações sociais do mercado de trabalho, demanda uma nova relação entre 

sociedade, Estado e mercado (MOTA, 2015).  

Não há uma relação mecânica entre a crise econômica e a crise na seguridade, 

a questão reside no fato do capital ser compelido a incorporar exigências da classe 

trabalhadora, ainda que conflitantes com seus interesses imediatos. Contudo, a 

dinâmica desse processo assume características peculiares e esse pacto estabelece 

as bases para a institucionalização de políticas sociais que se tornaram o maior 

sustentáculo da estabilidade econômica. O pacto fordista do pós-guerra evidenciou a 

impossibilidade de autorregulação do mercado, concedendo terreno fértil para as 

ideias keynesianas em oposição à ideologia do laissez-faire. Assim, o entendimento 

keynesiano de que a crise é produto da insuficiência da demanda efetiva serviu como 

base para políticas de aumento de emprego, renda e consumo através de regulação 

social e econômica. A intervenção do capital e do trabalho por meio de políticas 

salariais, política fiscal, política de crédito e políticas sociais públicas formaram a base 

desta corrente. A seguridade acabou tornando-se a principal forma de intervenção do 

Estado.  

Enquanto na Europa foram criados sistemas de segurança social baseados em 

mecanismos universais, amplos e públicos como é o caso da Inglaterra, nos Estados 

Unidos formulou-se um sistema misto (público e privado), conforme Galper (1986), e, 

no Brasil, formulou-se um sistema de assistência aos pobres e previdência para os 

assalariados. Nessa linha, o capítulo que segue evidencia a relevância do sistema de 
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segurança social como política de Estado e a visão comunitarista acerca do princípio 

da solidariedade no aspecto do compromisso geracional nas políticas públicas de 

proteção social ao cidadão. 

 

3.1 Previdência e assistência social como política de Estado 

 

Coriat (1985) refere que o capital sempre se posicionou contra a premissa de 

que se poderia obter renda sem trabalho, isso significa que: somente se beneficiarão 

da assistência aqueles que não puderem se submeter ao trabalho assalariado. As 

políticas de seguridade, por sua vez, se alinham com as necessidades da grande 

indústria, ao passo que o fordismo e o taylorismo18 encontraram no keynesianismo o 

instrumento ideal de criação de dispositivos para mobilização e reprodução da força 

de trabalho. Com os dispositivos materiais e legislativos mediados pela ação estatal a 

relação entre sociedade e capital pode se desenvolver e a seguridade social se 

evidenciou como um instrumento de política pública de regulação social. 

Política pública 19nada mais é que a combinação de decisões básicas, 

compromissos e ações feitas por aqueles que detêm ou influenciam cargos de 

autoridade do governo (GERSTON, 2010, p. 7). Ou, conforme Sebrae (2008, p. 5) 

“são a totalidade de ações, metas e planos que os governos (nacionais, estaduais e 

municipais) traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público”. 

Logo, entende-se que as políticas públicas de proteção social são ações dos governos 

que visam reduzir os danos dos riscos sociais que acometem os trabalhadores, a fim 

de protegê-los e garantir uma vida digna quando não mais puderem contar com sua 

força de trabalho. 

A construção destas políticas públicas no Brasil se deu de forma muito 

complexa e lenta, sendo que até a Constituição de 1988 boa parte da sociedade não 

possuía tais direitos protetivos. A política pública de proteção social caracteriza-se 

como uma política de Estado, isto significa dizer que transcende qualquer governo 

                                                           
18 Essa corrente enfatiza a eficiência operacional das tarefas realizadas, nas quais se busca extrair o 
melhor rendimento de cada funcionário. É baseado em uma racionalização do trabalho, com análise 
dos processos produtivos, foi possível aperfeiçoar a capacidade de trabalho do operariado. O foco era 
economizar o máximo em termos de esforço produtivo. 
19 À luz do comunitarismo entende-se por política pública ações reverberadas por leis ou programas 
coordenados pelo Estado, mas não necessariamente executados por ele. 
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transitório. Já a política pública de governo seria aquela que configura o conjunto de 

planos e medidas de determinada gestão, partido ou aliança política (SECCHI, 2017). 

Neste diapasão, evidencia-se que as políticas públicas de proteção social, desde que 

surgiram em sua forma incipiente, adquiriram um caráter de políticas de Estado que 

são reconhecidas pela sua relevância social e necessidade de manutenção. 

No entanto, desde a década de 1970 as políticas sociais de seguridade têm 

sido alvo de frequentes ataques e tentativas de desmantelamento ocasionando a crise 

do welfare state. A estratégia de desvalorização e remercantilização da força de 

trabalho serve como argumento, juntamente com a alegação de escassez de recursos 

para políticas sociais, visando medidas drásticas de corte dos gastos públicos. As 

mudanças no mercado de trabalho instrumentalizadas pela adoção de novas 

tecnologias implicam na redução da força de trabalho e o sitiamento das práticas 

políticas dos trabalhadores, conforme destaca Mota (2015). 

Enquanto a grande indústria precisava do keynesianismo, a indústria da 

produção flexível20 demanda a liberdade do mercado e a eliminação de parte dos 

controles do Estado sobre a força de trabalho, é nesse sentido que se dão as 

alterações da seguridade social em âmbito mundial. Mandel (1985) já alertava que o 

mito dos altos salários e o peso do welfare excessivo como motivos da crise são 

meramente armas ideoculturais para diminuir a participação dos trabalhadores na 

renda e racionalizar o crescimento do desemprego. Franzoni e Ancochea (2016) 

referem que as ideias neoliberais ganharam força nas premissas de Thatcher e 

Reagan, os quais pregavam a desregulamentação do setor financeiro, mercados de 

trabalho flexíveis, privatização de estatais, redução da proteção social e redução da 

influência dos sindicatos. 

 A proposta da reforma previdenciária brasileira apresentada em 2017 no 

governo de Michel Temer e posteriormente reformulada em 2019 por Bolsonaro, e, 

dessa última vez aprovada pelo Congresso Nacional, foram ao encontro destas ideias, 

                                                           
20 Modelo que substituiu a produção fordista, visto que o modelo anterior, de produção e distribuição 
em massa não atendia os requisitos das perspectivas industriais modernas. A produção flexível tem 
como objetivo alcançar os anseios de seus consumidores, o desenvolvimento desse tipo de produção 
conduziu a uma diminuição nos estoques de matéria-prima e de outros suprimentos usados nas 
indústrias. Este sistema baseia-se em inovações tecnológicas, denominado de indústria de ponta. A 
tendência é de um mercado cada vez mais competitivo que requer uma produção com baixo custo e 
dosada, firmada em elevada qualidade. 
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e, na proposta de 2019 incluiu-se a principal estratégia neoliberal de privatização21, 

ou seja, a retirada da previdência do sistema público para o privado. Essa alteração 

comprometeria o sistema constitucional, pois retiraria a seguridade social das políticas 

de Estado e à deixaria à mercê do mercado. Faleiros (2009) refere que não é o 

fantasma do comunismo que ronda o mundo, como os governos de extrema direita 

gostam de fazer alusão, e sim, do neoliberalismo, o qual tem como foco de estratégia 

a redução do setor público e o propósito de acumulação do capital. A apropriação de 

setores dominados pelo Estado significa ampliar lucros no campo de ação do capital 

privado. O discurso realizado pelos capitalistas é de que o Estado é insuficiente, 

gastador, dominado por grupos corporativos e manipulado por populistas que causam 

déficit público.  

Assim, na disputa por recursos públicos encontram-se fazendo lobbies as 

multinacionais de um lado e de outro, os trabalhadores. Buscando um ajuste rápido 

para a crise, os capitalistas criticam o Estado produtor e propõem um livre comércio, 

com o fim dos monopólios estatais e das barreiras tarifárias (BITAR, 1998). Entretanto, 

onde esta política tem sido aplicada nota-se o aumento do desemprego, a perda do 

patrimônio público, perda de preços de referência por parte do Estado, manutenção 

da economia nas mãos dos monopólios, concentração de renda e perda da 

capacidade do Estado de regular a economia. 

 A previdência se demonstra como um dos setores mais desejados pelos 

capitalistas e a “menina dos olhos” para ser privatizada e possibilitar a expansão do 

capital na área dos seguros, ampliando o mercado capital. A previdência privada atua 

na área da capitalização, recolhendo recursos para grandes investimentos, podendo, 

a previdência privada ser operacionalizada por meio de entidades abertas ou fechadas 

para grupos específicos. Em 1998 no Brasil o setor de previdência complementar 

fechado possuía mais de 2 milhões de participantes e movimentava aproximadamente 

10% do PIB do país, enquanto o sistema aberto movimentava cerca de 1% do PIB. 

Os bancos privados entraram neste setor criando fundos de previdência 

individualizados (FAPI) com estímulos do governo sob descontos no imposto de renda 

da pessoa física (FALEIROS, 2009).  

                                                           
21 Faleiros (2009, p. 195) refere que os capitalistas, utilizando-se das oportunidades de enfraquecimento 
dos sindicatos e do desemprego crescente, aproveitam para impor um modelo de privatização 
articulado à hegemonia norte-americana pelo Fundo Monetário e Internacional (FMI).  
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 Os representantes destas empresas defendem que a intervenção do Estado 

deve se dar tão somente aos necessitados, ou seja, aos mais pobres, com a garantia 

de um mínimo existencial, e, para os mais abastados, seja realizada uma previdência 

do setor privado, controlada pelo mercado. Isso significa dizer, aqueles que podem 

injetar mais dinheiro no sistema devem fazê-lo no sistema privado, para que o 

mercado possa se utilizar deste dinheiro para realizar investimentos, enquanto, os 

mais necessitados devem permanecer sob a conta do Estado, que terá a 

responsabilidade de garantir a sobrevivência destes. 

 Essa linha de raciocínio individualista caracteriza a corrente neoliberal. O que 

for vantajoso permanece com o setor privado, que poderá auferir os lucros e 

benefícios de investimento, e, o que for prejudicial ou demandar gastos, fica à encargo 

do Estado. Casara (2017) refere que a demonização do Estado como detentor de 

todas as mazelas e ente corrupto de um lado e a glorificação do mercado e do 

pensamento da meritocracia de outro fazem parte da política neoliberal de dicotomia 

entre mercado e Estado, fazendo com que o cidadão se sinta sem alternativas diante 

das propostas privatizantes para tirar os serviços públicos das mãos do Estado 

malvado. 

 O pensamento neoliberal fomenta a segregação entre ricos e pobres, 

contrariando os princípios formadores da seguridade social de universalidade e 

sistema de repartição. A redução do Estado e a valorização do mercado já foi 

implantada em outros países como mencionado anteriormente. O Chile implementou 

o sistema de capitalização em 1980, a Bolívia e El Salvador em 1996 e México em 

1995. A Argentina, inclusive teve novas reformas de caráter neoliberal em 2017, o que 

foi o estopim para uma crise política sem precedentes que tornou a inflação a mais 

alta no país nos últimos 27 anos, atingindo diretamente os salários dos aposentados 

e pensionistas.  

 Todas estas experiências se evidenciaram negativas ao cidadão, visto que as 

promessas não se concretizaram. Não houve mais cobertura de eventos abrangidos 

pela previdência e os salários despencaram, como é o caso de El Salvador que 

acabou por fomentar o mercado de trabalho informal e aumentou o percentual de 

pobreza do país. No caso do México e da Colômbia, 7 em cada 10 trabalhadores 

correm o risco de ficar sem aposentadoria, sistemas estes com baixíssima cobertura 

previdenciária e que instigam a informalidade laboral, conforme noticiado pela BBC. 
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 A Argentina22 , inclusive, adotou modelos de agência regulatória para os casos 

de acidente do trabalho, passando-os para agências privadas, cuja função do Estado 

seria tão somente fiscalizar a atuação destas. Com isso, nota-se que no país vizinho 

alterou-se um sistema de monopólio do Estado para um monopólio de mercado, 

enfraquecendo o Estado. As agências regulatórias se mostraram ineficientes e a 

formação de monopólios de mercado por meio das privatizações vieram por fragilizar 

o Estado. Nesse panorama possibilita-se que as empresas descumpram contratos, 

exijam preços exorbitantes pelos serviços e formem cartéis, tonando as agências 

reguladoras verdadeiras reféns das empresas e fracas para coibir estes abusos do 

mercado. 

 Nesse tocante, de acordo com parecer da organização para cooperação e 

desenvolvimento econômico (OCDE), o pilar da solidariedade entre os trabalhadores 

é essencial para um sistema de proteção social bem estruturado e saudável, visto que 

manteria o pacto geracional em funcionamento. Assim, o desmantelamento da 

previdência social se demonstra como um claro atendimento dos anseios 

mercadológicos e em nada atende o bem comum, violando a política de Estado da 

proteção social. 

Percebe-se grande influência do mercado quando se refere às políticas 

públicas de proteção social, pois ao mercado importa ter mão-de-obra barata e 

flexível, com legislações trabalhistas pouco protetivas e que possam trabalhar por 

mais tempo. A consequência política e social dessa tirania privada é um descolamento 

da percepção da realidade e a desumanização do outro. As classes abastadas não 

querem se solidarizar com as classes inferiores, enquanto estas em sua maioria que 

trabalham e mantém a roda da economia girando, conforme demonstra Souza (2017). 

 A reforma da previdência no Brasil em 2019 deixou claro esse distanciamento 

social das classes. De um lado os anseios do mercado, visto que após a reforma 

trabalhista de 2016 os sindicatos perderam sua força e sofreram grande abalo, ao 

passo que a contribuição passa a ser opcional e a liberalidade das partes tem maior 

relevância que os acordos coletivos. Assim, as tentativas de reforma da previdência 

(que se iniciaram em 2016 no governo Temer e se concretizaram em 2019 no governo 

                                                           
22 A Argentina atualmente segue com tentativas de reestatização do sistema de proteção social após 
diversas manifestações populares contrárias às medidas do governo direitista de Maurício Macri (2017) 
e a eleição do Presidente de esquerda Alberto Fernandez (2019). 
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Bolsonaro) se apresentam como uma ação conjunta para retirar os mecanismos de 

proteção social dos trabalhadores, atender o mercado e desonerar o Estado.  

 Os principais tópicos da proposta de reforma da previdência da PEC 287/2016 

(não aprovada) e da EC 103/2019 foram: majorar a idade e tempo de contribuição 

para percepção das aposentadorias, excluindo aposentadorias especiais e excluindo 

apenas os militares destas alterações, deixando-os com benefícios que todo o 

restante da população não teriam, incluindo os servidores públicos. O tempo de 

contribuição aumentaria para 40 anos para homens e mulheres e a idade mínima para 

requerer a aposentadoria seria 65 anos para homens e 62 para mulheres23. Ainda, 

restringiria as pensões e aniquilaria a assistência social24. A tentativa de reforma da 

previdência pautada pelo sistema neoliberal consubstanciada na PEC 287/2016 seria, 

se aprovada, o efetivo desmonte do Estado de Bem-Estar Social. 

Note-se que o objetivo da previdência social é, diante do tripé da seguridade, 

ou seja, juntamente com a saúde e assistência, formalizar um sistema de proteção 

social para viabilizar meios indisponíveis de subsistência ao segurado e sua família 

quando acometidos de algum infortúnio. É a transformação de algo futuro e incerto 

em algo certo, pois se houver qualquer ocorrência que impossibilite o trabalho, o 

segurado tem a certeza da percepção do benefício previdenciário. É a substituição da 

renda do segurado pelo benefício da autarquia. O benefício previdenciário é o 

mecanismo de manutenção da dignidade humana do segurado, visando garantir o 

mínimo básico para sua sobrevivência, nos termos do art. 7º, IV da Constituição 

Federal.  

Assim, conforme prevê a Constituição Federal brasileira, os meios 

indispensáveis para a dignidade de todo cidadão são: moradia, alimentação, 

educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte. Desta maneira, o benefício 

deve garantir também que lhe seja preservada a dignidade humana através do 

pagamento de um benefício mínimo de um salário (SANTOS, 2018). A rede de 

proteção previdenciária brasileira prevê as seguintes contingências: doença, velhice, 

invalidez, maternidade e desemprego, conforme o art. 201 da Constituição Federal. 

Observa-se que a previdência social é um meio eficiente de redistribuição de renda, 

                                                           
23 As primeiras tentativas apresentadas pelo Ministro Paulo Guedes visavam deixar a mesma idade de 
aposentadoria para homens e mulheres. 
24 A proposta tentava reduzir os valores da assistência social para menos de um salário mínimo, porém 
tal dispositivo não foi aprovado pelo congresso nacional. 
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visando o bem-estar do indivíduo e da coletividade, prestado através das 

aposentadorias, visando novos empregos e a reciclagem da mão-de-obra, conforme 

assevera Martins (2018). 

 O objetivo do direito previdenciário, o qual nasceu sob o bojo do direito do 

trabalho, é de minorar as diferenças de classes, assegurando vida digna ao 

trabalhador, reduzindo as diferenças sociais entre trabalhadores e distribuir a riqueza 

nacional. A previdência consiste, então, em uma forma de assegurar ao trabalhador 

benefícios ou serviços quando este for atingido por alguma contingência social, 

alicerçado, essencialmente, no princípio da solidariedade, em que a população ativa 

deve sustentar a inativa, ou seja, os trabalhadores devem ter solidariedade para com 

os aposentados. Isto demonstra que a previdência social é fundamental para a 

sobrevivência da pessoa quando esta não possui renda e necessita da percepção de 

algum benefício (MARTINS, 2018). 

 Logo, compreende-se que o sistema de proteção social é o sistema que 

estabelece benefícios e serviços para as contingências que estão elencadas na 

legislação competente, que prescindem de contribuição ao sistema, ou seja, é uma 

política pública de segurança social àqueles que não podem mais arcar com sua 

mantença e se caracteriza como uma política de Estado de extrema relevância, 

estando alicerçado nos princípios da universalidade de atendimento e serviço, assim 

como no princípio da solidariedade, concretizando o pacto geracional. 

 

3.2 Proteção social em perspectiva histórica: do seguro social da Era Vargas à 

Seguridade Social da Constituição de 1988 

 

A previdência ou os chamados seguros sociais são políticas sociais 

desenvolvidas como forma de contradição entre o capital e o trabalho. São políticas 

de reprodução da força de trabalho, de controle de movimentos sociais de 

insubordinação dos trabalhadores à ordem estabelecida. Logo, pressupõem um 

processo de luta e enfrentamento. O processo de industrialização e proletarização 

destruiu as formas de autossubsistência, fazendo com que os indivíduos se tornassem 

dependentes do salário e do consumo em massa. 
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Os seguros patronais surgiram da repressão aos movimentos e lutas dos 

trabalhadores por parte do Estado e dos patrões. No entanto, para reduzir as tensões 

sociais e aumentar a produtividade as empresas passaram a conceder benefícios 

(caixas, serviços médicos, programas habitacionais) para seus funcionários 

(descontando do salário), conforme Martins (2018). A concorrência capitalista 

percebeu que seria melhor socializar os custos dos benefícios para não sobrecarregar 

algumas empresas, e, evitando o peso de futuras indenizações passaram a contratar 

seguradoras. As pequenas empresas se viram prejudicadas ao custo adicional na sua 

produção e se engajaram na transferência destes custos para o Estado através da 

previdência social. 

Com o auxílio do Estado e o repasse dos custos inseridos na mercadoria, o que 

ocasionaria um financiamento indireto dos consumidores, os custos do serviço do 

trabalhador segurado da previdência pública se tornou rentável ao capital, com base 

neste panorama inicial tem-se as primeiras normas voltadas à proteção social 

(GARCIA, 2020). A revolução de 1930 trouxe consigo as primeiras exigências do 

processo de industrialização, fazendo com que a ditadura de Vargas se tornasse um 

período de transição da oligarquia à hegemonia da burguesia industrial. Pregando 

moralismo, combate à corrupção, nacionalismo e federalismo, Vargas centraliza a 

política e impulsiona o mercado interno. 

A Constituição de 1934, foi o retrato deste período estabelecendo a 

competência para a União fixar regras de assistência social, enquanto deixou para os 

Estados-Membros a responsabilidade de cuidar da saúde e assistência pública. Cabia 

ao legislativo, com a sanção do Presidente da República, legislar sobre “licenças, 

aposentadorias e reformas”. Já estava previsto na Constituição de 1934 a tríplice 

forma de custeio, ou seja, a participação do Estado, empregado e empregador, com 

contribuição obrigatória do segurado. No art. 170 previa-se a aposentadoria 

compulsória para os funcionários públicos aos 68 anos de idade e aposentadoria por 

invalidez ao funcionário com ao menos 30 anos de trabalho, o qual viria a receber 

salário integral (MARTINS, 2018). 

O cerco se fechava para os movimentos sociais com a implantação dos 

sindicatos e da Justiça do Trabalho que se compunha por dirigentes operários 

pelegos, ligados aos chefes por relações políticas/ pessoais (FALEIROS, 2009). 

Assim, a Carta Magna de 1937 (Constituição Polaca) foi muito sintética na matéria 
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previdenciária, não trazendo inovações no assunto, muito pelo contrário, restringiu 

direitos. A Previdência foi disciplinada em dois artigos apenas, que mencionavam a 

instituição de seguros para velhice, invalidez, vida e acidente de trabalho, e, a 

possibilidade de formação, por parte das associações de trabalhadores, dos seguros 

sociais.  

Depois de 1945, quando foi aberto para penetração do capital americano, a 

racionalização burocrática foi a dinâmica principal e trouxe reflexos desta tendência 

na Carta Constitucional de 1946 com a sistematização do direito previdenciário sendo 

incluída junto com o direito do trabalho, no art. 157, utilizando-se pela primeira vez a 

expressão “previdência social”. Esta tríplice forma de custeio delineada nesta 

Constituição foi repetida nas posteriores. Em 1960 foi criada a Lei 3807, Lei Orgânica 

de Previdência Social (LOPS), a qual padronizou o sistema assistencial, 

uniformizando direitos e contribuições, ampliando benefícios e trazendo novos 

auxílios. O salário-família foi criado pela lei 4.266 em 1963 (MARTINS, 2018). 

 Posteriormente, o Decreto-Lei 72 de 1966 unificou os institutos de 

aposentadorias e pensões, centralizando a organização no INPS (Instituto Nacional 

de Previdência Social), passando a existir um sistema público. Com a Constituição de 

1967 não houve inovações em relação à Constituição de 1946, apenas passou a 

integrar o seguro de acidente de trabalho ao sistema previdenciário. Através do 

Decreto-Lei 564 de 1969 ampliou-se a Previdência Social ao trabalhador rural. 

 A planificação vertical, a penetração do capital estrangeiro no país e a 

burocratização se acentuaram com golpe de 1964, o qual imprimiu características 

peculiares ao Brasil da década de 1970, visto que o Estado pôs em prática uma 

política de modernização conservadora no Estado militar-tecnocrático, produzindo 

algumas mudanças nas políticas sociais, buscando funcionalizar demandas de acordo 

com seu projeto político.  

A expansão seletiva de alguns serviços sociais ampliou a cobertura de 

atendimento de programas sociais, dentre as quais se inclui a seguridade social, pela 

estratégia da modernização autoritária. Essa solução teve como característica a 

privatização da assistência médico-social, a criação da previdência complementar 

privada, a burocratização das decisões e o desmantelamento do controle e da 

participação dos trabalhadores no sistema de proteção social existente até 1964. 

Ainda, o governo permitiu que 97% da indústria farmacêutica nacional fosse 
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controlada por capitais estrangeiros, associando-se às multinacionais, conforme 

Faleiros (2009). 

 Enquanto a década de 1970 trazia as primeiras críticas ao welfare state nos 

países desenvolvidos, no Brasil, sob o comando da ditadura militar, o “milagre 

econômico”25 ampliava políticas sociais, como é o caso do Funrural, renda vitalícia 

para idosos, abertura de previdência social para autônomos e a ampliação médico-

social. A ampliação destas políticas se deu mediante o franqueamento de capital 

privado na prestação de serviços sociais considerados rentáveis. É nítido o movimento 

iniciado nos anos 1960 e que desaguou nos anos 1970 como um processo de 

privatização dos fundos públicos, através de renúncias de contribuições sociais e 

isenções de imposto de renda. Evidencia-se como um verdadeiro pacto entre 

empresas e Estado. Esse movimento não apenas impactou na seguridade social 

como foi o alicerce para o processo de acumulação no Brasil. Os fundos públicos 

passaram a se privatizar sem qualquer contrapartida no sentido de corrigir o mercado 

quanto à redistribuição de renda, conforme demonstra Mota (2015). 

 Contudo, foi na década de 1980 que iniciou o período crítico da seguridade 

social implantada após 1964, o que ficou conhecido como a “crise da previdência”. A 

crise nas políticas sociais ocorreu em um momento em que a sociedade brasileira 

passava a conviver com o esgotamento do crescimento econômico e com a crise da 

dívida externa, período este marcado por manifestações sociais em defesa de 

eleições diretas e de uma nova Constituição (MOTA, 2015). O momento político 

evidenciou uma eclosão da crise estrutural, potencializada pela conjuntura de um 

processo político mantido cerrado pelas últimas duas décadas, o que, por sua vez, 

ocasionou manifestações de diversos grupos de interesses pela alteração dos limites 

institucionais. Assim, os anos 80 foram palco de inflexões que apontavam para a crise 

da previdência, que não se caracterizava por uma crise financeira e sim de elementos 

políticos e sociais também. A força da pressão organizada por trabalhadores trouxe 

                                                           
25 O “milagre econômico” da ditadura brasileira se deu devido a manutenção da força de trabalho a 

baixo custo, sob fortes repressões violentas contra as manifestações populares e qualquer forma de 
oposição ao governo, pela expansão e internacionalização da economia brasileira gerando um aumento 
drástico na dívida externa do país e ocasionando a dependência financeira do capital estrangeiro. Com 
isso, os índices de desigualdades subiram, eclodindo os conflitos sociais no final da década de 1970 
que ruíram a ditadura. 
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novas mudanças para a proteção social, as quais vieram a ser institucionalizadas 

posteriormente nas reformas da Assembleia Nacional Constituinte. 

 Dessa forma, a ruptura com o poder militar se deu de forma lenta e gradual 

iniciando com a anistia em 1979, eleições para governadores em 1982 e as 

manifestações pelas Diretas Já em 1984. Com a conjuntura econômica e política em 

crise, a alta dívida pública e inflação acentuada, se articularam diversas vozes 

disputando seus interesses quando foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte 

em 1986. Mulheres, negros, índios, empresários e ruralistas faziam lobbies para ter 

seus interesses garantidos na Constituição (FALEIROS, 2009).  

 A prática político-organizativa dos trabalhadores é de fundamental importância 

para as determinações políticas e mudanças da seguridade nos anos 80 e que se 

estendem até hoje. A ação política dos partidos políticos, sindicatos e movimentos 

sociais urbanos e rurais posicionaram-se enquanto classe diante dos dominantes 

(mercado e Estado), lutando por poder político e práticas de socialização da produção 

social. A dinâmica deste movimento se deu com o reconhecimento dos interlocutores 

da cena brasileira (partidos políticos vinculados aos trabalhadores e sindicatos). Essa 

nova condição forçou a burguesia ao atendimento de algumas reivindicações da 

sociedade, abrindo espaço para a institucionalização de novos direitos políticos e 

sociais (autonomia sindical, direito de greve, universalização da saúde e previdência 

e mudanças da legislação trabalhista), que vieram a ser estabelecidos na Constituição 

de 1988 (MOTA, 2015). 

 Embora estas articulações tenham sido de grande relevância para o processo 

formativo político da história constitucional do país, não foi concretizado um projeto 

específico para a seguridade que demonstrasse estratégias e propostas dos cidadãos 

como uma alteração do paradigma existente. O movimento popular travou disputas 

acirradas com o poder local, operando alterações de políticas municipais para os 

trabalhadores das grandes cidades e campo. Entretanto, vale mencionar, que houve 

uma alteração das práticas do setor industrial nas relações com o Estado e com os 

trabalhadores, com novas inserções na sociedade e um esforço para imprimir uma 

direção intelectual e moral em suas relações. Longe de voluntarismo político, esta foi 

a resposta da burguesia aos anseios dos trabalhadores às lutas sociais que iniciaram 

na década de 1970 (MOTA, 2015). 
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Neste contexto político-social adveio a Constituição de 1988 como uma 

Constituição liberal-democrática-universalista, aliando políticas sociais com políticas 

de mercado nas áreas da proteção social sob o título de seguridade social, a qual se 

divide em saúde, assistência e previdência. Enquanto a assistência e saúde ficaram 

à cargo do Estado, o sistema de previdência mesclou financiamento estatal com 

contribuições sociais. Os trabalhadores rurais passaram a ter pleno acesso à 

previdência e o piso de um salário mínimo foi garantido a todo segurado da 

previdência.  

 Com a Constituição Cidadã, de 1988, foi criado todo um capítulo para a 

Seguridade Social, disciplinando o tripé da Saúde, Assistência e Previdência Social. 

Nas palavras de Mendes e Branco (2018) o texto de 1988 inaugurou um amplo 

sistema de proteção social sem precedentes nas Constituições brasileiras. 

Posteriormente adveio a Lei 8080 de 1990 sobre a saúde, a Lei 8212 sobre o custeio 

da Previdência e a Lei 8213 sobre os benefícios previdenciários, visando atender o 

art. 59 do ADCT da Carta Constitucional que previa a feitura de legislação competente 

para o atendimento dos serviços e benefícios que seriam prestados pela Seguridade 

Social (MARTINS, 2018). Apesar do reconhecimento de que os direitos sociais 

equalizam o acesso, o exercício destes é condicionado a processos reais de 

tensionamento entre as classes. Embora a nova definição da seguridade social, 

constante na Constituição Federal, equipare conceitualmente o sistema de proteção 

social brasileiro com os dos países desenvolvidos, isso efetivamente ainda não 

ocorreu – e parece que se está cada vez mais longe da concretização do welfare state 

-  motivo pelo qual as reformas de cunho neoliberal são infundadas (MOTA, 2015). 

 Após o período ditatorial de 29 anos, o primeiro Presidente eleito no Brasil foi 

Fernando Collor, o qual se definia como um neoliberal que pregava a redução do 

Estado e a ampliação do mercado sob o apelo de “combate aos marajás”, que seriam 

as altas remunerações do serviço público. Entretanto, em 1992 sofreu processo de 

impeachment, deixando o cargo para o Vice Itamar Franco, o qual conseguiu aprovar 

a LOAS (lei orgânica da assistência social), tornando a assistência um dever do 

Estado. Franco conseguiu o controle da inflação com a adoção de uma nova moeda, 

o Real. No entanto, posteriormente houve a eleição de Fernando Henrique Cardoso e 

este priorizou quatro eixos em seu governo: garantir a aprovação da reeleição, ajuste 

fiscal, privatização e redução dos direitos sociais sob o monitoramento do FMI. O 
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modelo econômico implantado por FHC permitiu um favorecimento ao mercado 

priorizando os que vivem de especulação em detrimento dos que viviam do trabalho, 

conforme demonstra Faleiros (2009). 

 O governo de Fernando Henrique Cardoso se mostrou um opositor dos direitos 

sociais quando em seu primeiro dia de governo extinguiu o Ministério do Bem-Estar 

Social, enviando logo em seguida a emenda constitucional n. 20 para aprovação do 

congresso. Esta EC foi uma reforma da previdência da década de 90 e um dos 

maiores objetivos desta proposta era extinguir a assistência social, o que não foi 

aprovado pelo congresso nacional. No entanto, muitas reformas nos benefícios se 

deram a partir desta emenda, inclusive colocando teto nos benefícios pagos pela 

previdência e idade mínima para requerimento de alguns benefícios. 

 Note-se que a estratégia neoliberal visa entregar a previdência para o mercado, 

fazendo duras críticas ao Estado de Bem-Estar Social alegando que os gastos com 

as políticas de saúde, previdência e assistência no Brasil atingiram um ponto crítico e 

que o modelo está esgotado como estaria sendo vivenciado nos países 

desenvolvidos. Contudo, não se pode fazer afirmações tão levianas, ao passo que no 

Brasil não ocorreu de fato uma universalização dos serviços sociais prestados, 

tampouco houve uma regulação estatal como nas sociedades capitalistas 

desenvolvidas. O tema da privatização da seguridade se tornou foco das mudanças 

na década de 1990 novamente, quando foram inseridas normas de “estabilização” do 

sistema previdenciário como o fator previdenciário26 e novos requisitos para 

recebimento de benefícios. 

 Após 2016, novamente a seguridade social esteve na mira de reformas 

privatizantes, ancoradas no neoliberalismo sob a direção de países capitalistas 

centrais e difundido pela mídia e organismos financeiros. A capacidade política diretiva 

da sociedade brasileira em conjunto com o consentimento das classes subalternas 

deram lugar à uma série de reformas econômicas, sociais e políticas que fizeram parte 

do projeto nacional de adoção da perspectiva neoliberal. 

 

                                                           
26 Fórmula matemática criada para incidir sobre a aposentadoria do segurado que optasse por se 
aposentar muito jovem, assim tal fórmula leva em consideração a expectativa de sobrevida, a idade e 
o tempo de labor, o que, por sua vez, incide sobre o salário de benefício, na grande maioria das vezes, 
reduzindo-o drasticamente. 
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3.3 Legislação previdenciária: formação e principais aspectos e diretrizes  

 

A exemplo do que se viu na Europa, o sistema de proteção social brasileiro se 

deu em um processo lento de reconhecimento da necessidade de intervenção do 

Estado para suprir as deficiências da liberdade absoluta (COIMBRA, 1997). 

Certamente os aspectos históricos de formação da sociedade e do Estado brasileiro 

são relevantes para a compreensão da percepção de proteção social no Brasil. Acerca 

disso Rocha menciona que (2004, p. 45): 

 

O desenvolvimento do Brasil, como o da América Latina, em geral, não foi 
caracterizado pela transição do feudalismo para o capitalismo moderno, com 
um mínimo de intervenção estatal. A relação entre o Estado brasileiro e a 
sociedade civil sempre foi uma relação peculiar, pois as condições nas quais 
aquele foi concebido [...] determinaram o nascimento do Estado antes da 
sociedade civil. Por conseguinte, a questão social, tão antiga quanto a história 
nacional do Brasil como nação independente, resultará complexa. Enquanto, 
a primeira revolução industrial estava na sua fase de maturação na Inglaterra 
(1820 a 1830) o Brasil acabara de promover sua independência, deixando de 
ser colônia, mas permanecendo com uma economia arcaica baseada no 
latifúndio e no trabalho escravo. Por isto, antes de ingressar na era industrial 
nosso País já apresentava contornos sociais marcados de desigualdades, em 
especial, uma distribuição de renda profundamente desigual.  

 

 Logo, se percebe que o Brasil, assim como o continente todo em que se situa, 

foi uma peça de enriquecimento de outras nações e o preço disso é o 

subdesenvolvimento social e o status de colônia que permanece notável até hoje 

(GALEANO, 2017). Veja-se que o Brasil apenas conheceu normas de caráter 

previdenciário, ou seja, sociais, no Século XX. Embora houvessem previsões 

constitucionais quanto à proteção de infortúnios, como na Constituição de 1824 que 

referia a garantia de socorros públicos, no Código Comercial de 1850 sobre a proteção 

ao preposto acidentado e em 1835 com o Montepio Geral da Economia dos Servidores 

do Estado (MONGERAL), primeira entidade de previdência privada do Brasil, ainda 

assim o sistema de proteção social de forma contundente surgiu apenas com a Lei 

Eloy Chaves em 1923 (CASTRO; LAZZARI, 2015). As primeiras formas de proteção 

social no Brasil possuíam mais um caráter beneficente e assistencial, e, de matriz 

comunitária, pois ainda no período colonial houve a criação das Santas Casas de 

Misericórdia que visavam o auxílio aos necessitados. No ano de 1875 foi estabelecido 

o plano de Beneficência dos Órfãos e Viúvas dos oficiais da Marinha. No período 
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Monárquico houveram iniciativas de natureza protecionista, conforme demonstra 

Campos (2004). 

 Oliveira (1996) assinala que o primeiro texto em matéria previdenciária 

brasileira se deu em 1821, no qual se concedia aposentadoria aos mestres e 

professores após 30 anos de serviço. Posteriormente essa regulamentação foi sendo 

expandida a determinadas atividades como funcionários dos correios, ferroviários e 

servidores públicos. Contudo, vale ressaltar que embora essas medidas tenham sido 

empregadas com caráter de proteção social, não se configuravam ainda medidas 

previdenciárias contributivas, pois não contavam com contribuição durante o período 

de atividade laboral dos beneficiários, e, sim, eram concedidas de forma graciosa pelo 

Estado. Logo, ainda não se falava em previdência social no Brasil, conforme 

asseveram Castro e Lazzari (2015). 

 A primeira lei acerca da proteção do trabalhador frente à acidentes de trabalho 

surgiu em 1919 com o Decreto 3.724, pois anteriormente a essa norma o trabalhador 

acidentado somente poderia se socorrer no Código Civil e nas normas das 

Ordenações Filipinas. O marco da previdência social no Brasil foi a Lei Eloy Chaves 

de 24.01. 1923, Lei n. 4.682, que criou as Caixas de Aposentadorias e Pensões nas 

empresas ferroviárias existentes como um fundo para possíveis infortúnios. Tais 

caixas eram mantidas por financiamento dos funcionários, empresa e Estado. 

Contudo, tal sistema era pouco abrangente e sua mantença era difícil em razão do 

baixo número de contribuintes e por vezes insuficientes (STEPHANES, 1998). 

 Vale ressaltar que a Lei Eloy Chaves trouxe uma formação do que hoje se 

aproxima das entidades fechadas de previdência complementar, pois vinculava 

trabalhadores às empresas privadas (PEREIRA NETTO, 2002). Nota-se que esse 

modelo se assemelhava ao sistema alemão de 1883, pois havia obrigatoriedade de 

participação dos trabalhadores, a contribuição para o sistema devida pelos 

trabalhadores era regida pelo Estado, havendo um rol de prestações a serem pagas 

pelo Estado ao trabalhador, sendo estes os benefícios. Posteriormente à Lei Eloy 

Chaves houve as criações de outras empresas voltadas ao atendimento da 

previdência para diversos ramos profissionais como portuários, marítimos e serviços 

telegráficos.  

Em 1930 foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio com 

atribuições de supervisionar a Previdência Social, porém logo ocorreu uma crise no 



68 
 

sistema de previdência, em razão de denúncias de corrupção no Governo de Getúlio 

Vargas, o qual determinou a suspensão de todas aposentadorias por seis meses e 

revisão geral de todos que haviam sido concedidos. A partir deste momento a 

estrutura do sistema previdenciário foi se delineando por categorias profissionais, 

formando os IAP’s (Institutos de aposentadorias e pensões), conforme Castro e 

Lazzari (2015). 

Em termos constitucionais, a primeira Constituição brasileira a prever em seu 

texto a forma tripartite de custeio, ou seja, contribuição de trabalhadores, empresas e 

Estado foi a Constituição de 1934. Posteriormente a Constituição de 1937 não trouxe 

avanços, apenas a denominação da expressão “seguro social”. No ano de 1945 o 

Decreto-lei 7.526 trazia o estabelecimento de um verdadeiro sistema de previdência 

social com a tentativa de uniformização das normas de serviços e benefícios, 

seguindo as diretrizes do Plano de Beveridge, contudo, por ausência de 

regulamentação não se tornou eficaz (RUSSOMANO, 1981). 

 Em 1967 teve-se a criação do INPS (Instituto Nacional de Previdência Social), 

que unificou as normas de proteção social, não apenas visando unir as regras, mas 

também os recursos provindos dos diversos institutos. Neste mesmo ano foram 

criados o seguro-desemprego e o SAT (seguro de acidente de trabalho) financiados 

pelas empresas, vertidas ao caixa único do regime geral previdenciário. Em 1971 os 

trabalhadores rurais também passaram a ser segurados e em 1972 os domésticos 

também integraram a rede de proteção social. A organização do sistema 

previdenciário foi ampliada com as criações do SINPAS, INAMPS, DATAPREV e 

outros órgãos de organização interna e somente em 1984 teve-se a última 

consolidação de lei da Previdência Social, a qual reuniu toda matéria previdenciária 

de custeio e serviços e de acidente de trabalho (CASTRO; LAZZARI, 2015). 

Com o advento da Constituição de 1988 teve-se a garantia do sistema de 

Seguridade Social como um objetivo a ser alcançado pelo Estado Brasileiro, 

alicerçado no tripé da saúde, assistência e previdência social. Nesse sentido, as 

contribuições sociais passaram a custear as ações nestas três áreas e não mais 

somente as do campo previdenciário, ou seja, de cunho contributivo. Em última 

análise, Costa (2017) refere que a seguridade social deve ser entendida como um 

conjunto de medidas, com as quais o Estado atua como intermediário da sociedade 

não permitindo que o ser humano fique desamparado. Estes arranjos são moldados 
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pelo princípio da solidariedade, promovendo benefícios quando do acometimento de 

algum risco social. Estas medidas foram criadas como uma forma de garantir 

segurança econômica às pessoas protegidas, por meio da arrecadação e balizada 

pela redistribuição de renda (DUPEYROUX, 1975). 

O sistema previdenciário previsto em nossa Constituição Federal se divide em 

dois regimes: público e privado. Os regimes públicos da previdência são o regime 

geral dos trabalhadores, o regime próprio dos servidores públicos civis e o regime 

previdenciário próprio dos militares. Todos possuem caráter obrigatório, ou seja, a 

filiação é independente da vontade do segurado. É regime privado de previdência 

complementar aquela prevista no art. 202 da Constituição, no qual está previsto o 

caráter facultativo de ingresso. Sob a análise financeira, os regimes previdenciários 

podem ser de duas espécies, tais sendo: capitalização e repartição simples. No 

sistema de capitalização pressupõem-se técnicas financeiras de seguro e poupança. 

A capitalização pode ser individual ou coletiva. Na modalidade individual, as 

contribuições se creditam por conta própria e com os rendimentos desde capital sairá 

o pagamento das prestações devidas. Já na modalidade coletiva as contribuições são 

consideradas em favor da coletividade segurada e não individualmente ao segurado 

que as arrecadou (SANTOS, 2018). 

 No regime de repartição simples, o qual é alicerçado na solidariedade entre os 

indivíduos e entre as gerações, as contribuições dos que podem trabalhar são 

imediatamente empregadas no pagamento das prestações dos que não podem 

exercer a atividade laboral. Este regime de custeio é conhecido como pay-as-you-go, 

o qual um grupo de indivíduos mais jovens arca com os custos dos mais velhos 

acreditando que haverá reciprocidade dos jovens quando estes forem os mais velhos, 

sendo realizado um pacto entre gerações. O regime brasileiro adota o sistema de 

repartição simples, conforme demonstra Santos (2018). 

Tem-se que a seguridade se apresenta de formas variadas ao redor do mundo, 

porém a solidariedade é um denominador comum em grande parte dos sistemas, dos 

menos aos mais desenvolvidos. Visto que, assegura, de forma organizada, a proteção 

às pessoas enquanto indivíduos e também para a sociedade, não permitindo que os 

cidadãos sejam desamparados quando acometidos por algum risco social (NEVES, 

1996). O sistema moderno de seguridade integra a tentativa de fusões de diferentes 
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técnicas de proteção social, visando garantir rendimentos de compensação e 

substituição de renda, que cubram o mínimo existencial ou através de serviços.  

Atualmente parece inegável o papel do Estado enquanto parte do mecanismo 

de proteção social operacionalizando formas de redistribuição de renda e diminuição 

das desigualdades. Afinal, conforme Olea e Plaza (1990) a participação do Estado é 

importante para concretizar uma política pública, pois os organismos autônomos não 

estatais podem gerar uma ação produtiva e cumprir as vezes de política necessária 

ou até mesmo ensejar a formação e legitimação de uma futura política pública, mas 

em si não assumiria o papel da cobertura ampla da rede de proteção social criada por 

meio de uma política pública.  

A finalidade protetiva se divide em um tríplice sentido de: intrapessoalidade, ou 

seja, do indivíduo se resguardando e contribuindo pensando em quando passará da 

atividade para a inatividade; interpessoalidade, o auxílio para aqueles que não 

possuem como prover seu sustento, e, a intergeracionalidade, que é a prevenção da 

solidariedade entre as gerações, sendo a garantia da dignidade humana passada da 

geração presente para as futuras (COSTA, 2017). Entretanto, vive-se uma crise do 

papel do Estado contemporâneo, com o qual questiona-se se o Estado se agigantou 

na função de provedor, deixando os trabalhadores acomodados, exagerando nos 

gastos sociais e tomando uma parcela da função do mercado e ente privado de 

provisão do futuro do indivíduo que é autônomo para fazer suas escolhas, ou, se de 

outra banda, o Estado realmente deve prestar os serviços essenciais e possui a 

função de garantidor do mínimo social aos seus cidadãos e não pode deixar de investir 

no segmento humano para promover o desenvolvimento social e fomento da 

economia através da redistribuição de renda. 

Para Ferrari (1972) o sistema de seguridade social nada mais é que uma 

economia bem organizada, servindo a um ideal de redistribuição justa e racional de 

de renda, ao passo que o sentimento de solidariedade foi reconhecido como um dever 

social que condiz com o cuidado aos enfermos, idosos, indigentes e pessoas com 

deficiência. O conteúdo deste conceito está associado ao art. 25 da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (DUDH). A dificuldade de obtenção de dados e bases 

comparativas traça uma questão central do desenvolvimento do papel do Estado que 

é saber o que se trata da evolução natural do Estado de bem-estar social e o que são 

as escolhas deliberadas que extrapolam ou deixam aquém da sua atuação 



71 
 

necessária. Em outras palavras, as reformas empreendidas no welfare state possuem 

as mais diversas razões, como o atendimento coletivo específico, a personalização 

de serviços ou simplesmente a tentativa de evitar um castigo eleitoral e estas 

motivações da implementação ou não das reformas trazem a questão da sua possível 

(des) necessidade (PINO; LARA, 2016). 

Pierson (2001) menciona que as reformas podem se dar de diversas formas, 

sejam na estrutura das prestações, na forma de cálculo, no nível de duração (pensões 

e auxílio-desemprego, por exemplo), critérios de elegibilidade, no estabelecimento de 

novos deveres (como a comprovação de busca efetiva de emprego) ou nas 

modificações organizativas (por exemplo, passando a atuação para agências 

reguladoras). Cada regime busca um tipo de reforma, os liberais pendem para 

reformas voltadas à re-mercantilização, os nórdicos para a contenção de gastos, 

enquanto os continentais visam a recalibração, ou seja, satisfazer os objetivos do 

welfare state e se alinhar ao novo modelo econômico e social, conforme destacam 

Pino e Lara (2016). 

Cada setor político também se alinha a um tipo de reforma, seja do mercado 

de trabalho, do setor de pensões ou políticas de família. As mudanças podem ser 

empregadas gradualmente, visando diminuir o impacto social, porém retardará os 

efeitos econômicos, ou, pode ser realizada a alteração de forma radical, o que 

acarretará em retorno financeiro rápido e grande impacto nas políticas sociais, 

impedindo um debate plural e uma decisão qualificada. Assim, quanto à 

ressignificação do papel do Estado de bem-estar social, discute-se o que possui maior 

relevância, o efeito da política pública ou o impacto social desta? 

Esta questão é importante por que uma política pública pode ter o condão de 

desestimular determinada conduta, como por exemplo evitar o desemprego 

“voluntário” e objetivar impulsionar o mercado, mas o preço pode ser a miserabilidade 

de boa parte da população afetada, que por motivos diversos não esteja inserida no 

mercado de trabalho ou veja-se sem qualquer auxílio do Estado durante este período. 

Percebe-se que a política pública em si atingiria seu objetivo de reinserir os 

trabalhadores no mercado de trabalho, pois os cidadãos se veriam sem alternativas 

de como prover seu próprio sustento e de suas famílias, entretanto, o impacto social 

seria gigantesco, ao passo que os empregadores poderiam reduzir direitos e salários, 

ignorando a qualificação de seu funcionário, conforme aduz Pino e Lara (2016). Logo, 
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este Estado, ainda que tivesse uma excelente rede de seguridade social (previdência, 

assistência e saúde), estaria concretizando os preceitos do Estado de bem-estar 

social? 

Essa questão foi abordada por Castles (2004) em seu estudo sobre 21 países 

da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) nos anos 

de 1980 a 1998 acerca dos gastos sociais, e, em primeira análise, observou que os 

gastos aumentaram ou foram mantidos. Contudo, quando aprofundou a análise notou 

que as taxas de cobertura ou a duração das prestações haviam sido reduzidas, 

havendo recortes em alguns programas. Pode-se observar que há uma estreita 

dependência entre alguns programas e a situação econômica, como por exemplo as 

políticas voltadas ao desemprego. 

Nesse tocante, Pino e Lara (2016) mencionam que a União Europeia tem 

alterado desde 2015 seus indicadores sobre políticas sociais para facilitar a Estratégia 

202027,  contendo dados da Eurostat (Gabinete de Estatísticas da União Europeia), 

permitindo comparar e medir o impacto das medidas em diferentes países. Assim, 

nota-se que a (re)definição do welfare state se mantém como um tema central dos 

Estados contemporâneos diante da expansão do capitalismo e da vertente neoliberal, 

conforme será abordado no tópico que segue. 

 

3.4 A criação da previdência complementar/privada e seu alcance social  

A previdência complementar teve início no Brasil com o Montepio Geral de 

Economia dos Servidores do Estado (Mongeral), o qual foi instituído em 1835 como o 

primeiro órgão de complementação dos recursos das pessoas, visando proporcionar 

uma renda aos trabalhadores quando parassem de trabalhar. O art. 68 da Lei 3.807/60 

dispunha que a previdência social poderia organizar seguros facultativos e o Decreto-

Lei n. 73/66 criou o seguro privado. Posteriormente, conforme destaca Martins (2018), 

adveio a Lei 6.435/77 que foi inspirada no Employee Retirement Income Security Act 

(Erisa), de 1974, nos Estados Unidos, legislação esta que disciplinou a previdência 

                                                           
27 A Estratégia 2020 foi realizada pela Comissão Europeia sob o título “EUROPA 2020 – Estratégia 
para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo” em 3 de Março de 2010, visando revitalizar a 
economia da União Europeia, por meio de uma articulação entre as políticas nacionais dos Estados-
membros e as políticas europeias com viés sustentável e de desenvolvimento social (EUROPEAN 
ANTI-POVERTY NETWORK, 2011). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Comiss%C3%A3o_Europeia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Europeia
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privada de caráter aberto e fechado. O objetivo da previdência privada era o de 

complementação ao seguro social que na época era pago pelo INPS.  

A Constituição Federal vigente prevê, em seu art. 21, VIII, a competência da 

União para fiscalizar as operações de previdência privada. Com a EC n. 20/98 restou 

determinado que a matéria deveria ser tratada em lei complementar, dando origem à 

lei n. 109/2001, a qual revogou a lei 6.435/77. O decreto-lei n. 4206/2002 

regulamentou a lei n. 109/2001. O formato de previdência complementar existente se 

alicerça na premissa de que o benefício previdenciário é insuficiente para atender 

todas as necessidades do segurado sem baixar o padrão de vida deste, visto que 

existe um teto de pagamento de benefícios. Dessa forma, a criação de uma 

previdência privada se justifica para complementar o benefício oficial e não para 

substituir o regime público (MARTINS, 2018).  

O sistema de previdência complementar pode ser público ou privado. De 

acordo com a Constituição Federal a previdência complementar é facultativa e 

custeada por contribuição adicional, nos termos do art. 40, parágrafo 14 da Carta 

Magna, o qual prevê que a União, os Estados, Distrito Federal e Municípios podem 

fixar o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime próprio 

desde que instituam previdências complementares (GARCIA, 2017). A previdência 

complementar tem fundamento no art. 202 da Constituição Federal (com a redação 

dada pela Emenda Constitucional 20/98), o qual refere que possui caráter 

complementar, autonomia em relação ao sistema geral de previdência, facultatividade 

e cuja constituição de reservas deve se disciplinar por meio de lei complementar. 

 O regime privado atua em paralelo com o sistema previdenciário oferecido pelo 

Estado, sem, contudo, substituí-lo. Se destina a cobrir a diferença necessária para 

que o segurado possa manter o mesmo padrão de vida que possuía antes de sua 

aposentadoria, atendendo àqueles que não se contentam com os mínimos vitais 

oferecidos pelo regime público, mediante adesão aos planos de natureza contratual 

(SANTOS, 2018). 

 Entende-se que o regime previdenciário de natureza pública objetiva garantir 

ao segurado a subsistência mínima com dignidade, calculado com base em suas 

contribuições para o custeio do sistema. Santos (2018) demonstra que se o segurado 

deseja manter seu padrão de vida antes da percepção do benefício, deverá se 

socorrer da previdência complementar. Logo, a previdência privada se dá de forma 
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facultativa, complementar à pública, mantendo autonomia do regime geral de 

previdência social, visando a constituição de reservas que garantam o benefício 

contratado, sendo regulada por lei complementar, conforme dispõe o art. 202 da 

Constituição Federal. 

Este modelo de previdência tem característica privada, ou seja, não é prestado 

pelo Estado, porém o Estado possui algumas obrigações no âmbito da previdência 

complementar (art. 3º LC 109) com o objetivo de formular políticas de previdência 

complementar, disciplinar, coordenar e supervisionar as atividades, determinar 

padrões mínimos de segurança econômico-financeira, assegurar aos participantes e 

assistidos o pleno acesso às informações e fiscalizar as entidades de previdência 

privada (MARTINS, 2018). Logo, embora a contratação da previdência privada se dê 

no plano contratual da autonomia de vontade, alicerçado no princípio da pacta sunt 

servanda, gerando vínculo entre a empresa e o segurado, ainda assim, existem ações 

do Estado que devem ser desempenhadas para garantir os direitos dos contratantes. 

Para tanto existe a PREVIC (Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar), que é uma autarquia de natureza especial atuante na fiscalização e 

supervisão das atividades das entidades fechadas de previdência complementar, 

conforme elucida Garcia (2017).  

O objetivo da contratação de previdência complementar não é visando a 

aplicação financeira, muito pelo contrário, visa a segurança e estabilidade do 

segurado em um sistema de poupança individualizado, o qual compreende a 

capitalização (funding) que será devolvida ao segurado dentro das condições 

contratadas, não se tratando do sistema de repartição simples (pay as you go). 

Notadamente a previdência pública tem caráter compulsório, isto é, filiação 

obrigatória, enquanto a previdência complementar ou privada atua de forma paralela 

e não poderá substituir a previdência pública. A funcionalidade da previdência privada 

é justamente cobrir a diferença necessária para que seja mantido o padrão de vida do 

segurado, que não se contenta com o mínimo existencial garantido pelo Estado no 

regime público (MARTINS, 2018). Logo, evidencia-se que o alcance social da 

previdência pública e da privada/complementar é completamente diferente. Enquanto 

a previdência pública atende a população baixa renda e garante um mínimo 

existencial a todos, de outra banda, a previdência complementar/privada atende a 

parcela mais abastada da população, que já tem alcance a uma boa condição 
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financeira e não quer ter seus ganhos reduzidos. Assim, a função da previdência 

pública não se confunde, tampouco poderá ser substituída pela previdência privada/ 

complementar. 

 Ponto importante de destaque é a facultatividade da previdência privada 

complementar, haja vista que não possui filiação obrigatória como a previdência 

pública, conforme Santos (2018). Logo, se não há compulsoriedade não se poderia 

esperar que a previdência privada assumisse o lugar da previdência pública quanto à 

proteção social, pois somente os previdentes teriam condições de manter a sua rede 

própria de proteção social, enquanto os menos afortunados não teriam como realizar 

a contribuição sem que carecessem ao próprio sustento, tampouco poderiam receber 

auxílios dos demais segurados, pois lhes faltaria a aplicabilidade do princípio da 

solidariedade, ao passo que o sistema privado não conta com o sistema de repartição 

ou misto. 

 O Brasil possui três tipos-alicerces na previdência: o público (regime geral), o 

regime próprio (para os servidores públicos) e o privado (previdência complementar). 

Estes três pilares têm funções diferentes, ao passo que o público visa atender a 

população em geral, os trabalhadores do meio privado e os facultativos, concedendo 

benefícios em caráter essencial de substituição salarial. O regime próprio dos 

servidores públicos gerido pelas entidades federativas para proteger seus servidores 

e dependentes, e, o sistema de previdência privada, que pode ser contratada por 

qualquer cidadão de maneira complementar ao seu regime principal (próprio ou 

geral)28 (AMADO, 2020).  

 Enquanto os sistemas do regime próprio e do regime geral possuem condão de 

garantia de subsistência do cidadão, a previdência complementar possui a função de 

garantir que a renda do cidadão não seja reduzida drasticamente e visa manter o 

padrão de vida do segurado. Importa salientar que dentre os regimes de previdência 

complementar existe a modalidade típica de mercado, a privada lucrativa e a não 

lucrativa, ou seja, os fundos de pensão (modalidade própria da comunidade). De 

acordo com o Senado Federal (2020) o Brasil possui 396 fundos de pensões, o que 

corresponde a 18% do PIB (produto interno bruto) do país. Esses fundos pertencem 

à chamada previdência fechada, ou seja, só os que trabalham na empresa com esse 

                                                           
28 Neste sistema não se insere o regime de previdência dos militares da União em razão de não existir 

uma aposentadoria e sim uma remuneração por inatividade. 
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serviço podem participar. Para os trabalhadores da iniciativa privada que não fazem 

parte desta modalidade de pensão podem contratar a previdência complementar 

aberta, a qual é oferecida por instituições financeiras.  

Contudo, vale destacar que existem modalidades de previdência privada, as 

quais não possuem fins lucrativos, isto é, todo valor obtido sobre o lucro dos 

investimentos no mercado é repassado aos acionistas à exemplo da Fundação 

Família Previdência que administra doze planos de previdência e conta com mais de 

dezoito mil participantes. Logo, em um panorama de necessidade de complementação 

da renda do sistema público, o incentivo à modalidade não-lucrativa de previdência 

complementar, vai ao encontro do princípio da cooperação e da mutualidade, 

corroborando com a manutenção do sistema público saudável e mantendo o pacto 

geracional, sem, no entanto, afetar a parcela do mercado quanto à prestação do 

serviço e garantindo a continuidade do padrão de vida do trabalhador. A “boa 

sociedade” futura pode ter como esteio central uma previdência pública para todos e 

variadas organizações da sociedade civil mantendo previdência não-lucrativa, num 

autêntico espírito de cooperação coletiva. 

Porém, a reforma apresentada pela EC 103/2019 só beneficiaria seguradoras 

ou bancos que estivessem interessados em atuar na área das privatizações, por ser 

muito rentável, extirpando a previdência pública. A manutenção do sistema público é 

de extrema importância para o giro econômico e para a redistribuição de renda, visto 

que o sistema privado não tem se demonstrado adequado a este objetivo, motivo pelo 

qual ainda enquanto PEC 6/2019 o texto inicial da reforma da previdência, o qual 

objetivava abolir uma cláusula pétrea (princípio da solidariedade) para inserir um 

sistema individualizado de capitalização, foi extinta na Câmara dos Deputados, 

alterando o texto inicial.  

Note-se como exemplo do quão prejudicial seria a alteração de um sistema 

solidário para um de capitalização, o caso ocorrido com as empresas que 

anteriormente prestaram serviços neste setor (previdência privada) e acabaram por 

falir, como a Capemi, a APLUB e outras. Os trabalhadores contribuíram durante anos 

e quando fizeram jus ao recebimento do benefício não puderam recebê-lo pois as 

empresas haviam decretado falência. Assim, o sistema público, mesmo que 

imperfeito, se demonstra como o mais viável com a situação do Brasil, ao passo que 

é uma garantia de o trabalhador receber seu benefício no futuro. Conforme destacado 
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anteriormente, a importação de modelos privatizados como o chileno, que inclusive já 

entrou em verdadeiro colapso, é a comprovação de que um sistema unicamente 

privatizado não atende às necessidades dos trabalhadores e os deixam 

desprevenidos aos riscos sociais iminentes (KERTZMAN, 2020).  

 Cumpre destacar que com a reforma previdenciária, a previdência 

complementar dos servidores públicos também sofreu alterações, sendo necessário, 

à título exemplificativo, após a reforma de 2019, que sejam instituídos regimes de 

previdência complementar pelas entidades federativas que possuem regime próprio, 

assim como passou a ser obrigatório o teto do regime geral para o regime próprio 

também (respeitando o regime dos antigos servidores) nos termos do art. 9º parágrafo 

14 da EC 103/2019. Outro ponto alterado foi o parágrafo 15, que retirou a necessidade 

de que entidades fechadas de previdência complementar possuam natureza pública, 

abrindo em favor de entidades abertas de previdência complementar a possibilidade 

de gerir planos de previdência complementar dos servidores públicos, atendendo a 

um antigo desejo do mercado financeiro, deixando claro que a reforma da previdência 

busca aliar os anseios neoliberais com as propostas do governo. 

 O movimento de modernização da previdência complementar teve início com a 

EC n. 20/98, a qual sofreu atualizações posteriores, que tornaram a previdência 

complementar um tema constitucional dentro do âmbito social. O sistema 

complementar é operado por entidades abertas de previdência e sociedades 

seguradoras ou por entidades fechadas de Previdência Complementar - EFPC. Estas 

entidades fechadas, chamadas também de fundos de pensão, se caracterizam como 

pessoas jurídicas sem fins lucrativos sob legislação especial. Os grupos de entidades 

fechadas são referentes a determinadas empresas, servidores públicos, classistas, 

etc. Exemplos bem conhecidos são os fundos de pensão dos funcionários do Banco 

do Brasil (PREVI), da Petrobrás (PETROS), da Caixa Econômica Federal (FUNCEF), 

dentre outros. 

 Desta maneira, nota-se que a proteção social concedida em âmbito da 

previdência complementar é muito distinta daquela objetivada na previdência pública. 

Uma não retira a funcionalidade da outra, muito pelo contrário, a previdência social 

pública precisa existir para que a previdência complementar atinja seu objetivo de 

manter o padrão de vida do segurado. Afinal, a previdência social irá resguardar as 

condições mínimas deste segurado com base em suas contribuições, ao passo que a 
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previdência complementar irá manter a qualidade de vida e o padrão desta família. 

Logo, complementando a renda familiar. 

 

3.5 A relevância do princípio da solidariedade e do compromisso geracional 

para o senso de comunidade (nacional)   

 

A proteção social é um elemento indispensável para a manutenção do senso 

de comunidade em sociedades complexas, evitando que o desamparo e a exclusão 

dos pobres e mais fracos provoque a fratura dos laços sociais. Para que se possa 

dizer que a nação constitui uma comunidade nacional, os elementos de coesão, de 

apoio mútuo e de responsabilidade de uns para com os outros – como os que 

envolvem a noção de proteção social – devem estar bem assentados na ordem 

jurídica e reconhecidos pelos agentes públicos. 

A previdência e a assistência mantidas pelo Estado brasileiro constituem, neste 

sentido, importantes balizas da comunidade nacional brasileira, materializando o 

compromisso constitucional com a justiça social e a redução das desigualdades. A 

Constituição Federal garante, através do art. 201, o regime público de previdência 

social, o qual mantém caráter obrigatório para os segurados da iniciativa privada, ou 

seja, que não estejam submetidos à disciplina legal dos servidores públicos, civis e 

militares. O regime geral de previdência social no Brasil tem cobertura para as 

contingências de doença, invalidez, morte, idade avançada, proteção à maternidade, 

gestante, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, salário-

família, auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados baixa renda e pensão 

por morte para o segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e 

dependentes. 

 Possui caráter contributivo, visto que a cobertura previdenciária pressupõe 

pagamento de contribuições do segurado para o custeio do sistema. Apenas os 

contribuintes possuem a condição de segurado da previdência social e se cumpridas 

as carências respectivas farão jus à cobertura previdenciária correspondente à 

contingência-necessidade (SANTOS, 2018). O legislador determinou um sistema de 

filiação obrigatória com o objetivo de que todos tivessem cobertura previdenciária e 

contribuíssem para o sistema para garantir o pacto geracional, alicerçado no princípio 
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mote da solidariedade. A cobertura previdenciária garante proteção ao segurado e 

desonera o Estado de arcar com os custos dos trabalhadores que não podem garantir 

sua própria mantença em decorrência de alguma contingência elencada na 

Constituição Federal. Logo, as contribuições previdenciárias formam um fundo 

destinado ao financiamento das prestações previdenciárias, e que não pode ser 

deficitário, sob pena de comprometer a sobrevivência do sistema. 

 A seguridade social está totalmente embasada nos princípios da solidariedade, 

ao passo que todos contribuem para auxiliar aqueles que necessitarem, e, também, 

alicerçada na necessidade de manutenção de um regime previdenciário saudável que 

possa manter o compromisso intergeracional29 em andamento, garantindo aos que 

hoje estão na ativa e contribuindo que quando chegar a vez deles em usufruir os 

benefícios, estes ainda existirão.  

 A solidariedade e o compromisso intergeracional inerentes ao sistema 

previdenciário brasileiro condizem com a preocupação do pensamento comunitarista 

de Etzioni (2000) de que não há como pensar em uma vida coletiva sem propiciar 

condições básicas de vida a todos. Uma comunidade em que há extrema 

desigualdade e não existem incentivos para as crianças e adolescentes 

permanecerem na escola se tornará um terreno fértil para um aumento de 

criminalidade e evasão escolar, o que consequentemente fará com que as pessoas 

menos qualificadas permaneçam no ciclo vicioso com poucas perspectivas de 

melhora de vida. A boa sociedade prima pelo desenvolvimento do coletivo, visando 

uma redistribuição de renda e condições que fortaleçam os valores comunitários e 

fomentem a manutenção de crianças e adolescentes na escola. 

 A visão comunitarista enfatiza que o alcance do bem comum é melhor atendido 

pela ação integrada entre Estado, comunidade e mercado do que pelas formas 

tradicionais da dualidade mercado x Estado. Tal concepção enaltece também a 

importância dos valores compartilhados pelas comunidades. O princípio da 

solidariedade na seguridade social reúne a condição de ser reconhecida como um 

valor que beneficia o conjunto da comunidade nacional, pelo fato de que a parte 

laboral ativa da comunidade contribui para manter o pacto geracional em 

                                                           
29 Alguns autores chamam de pacto ou compromisso geracional e outros denominam intergeracional. 
A perspectiva é a mesma, no sentido de declarar o compromisso entre as gerações, sendo muito 
utilizado no direito ambiental e previdenciário, estabelecendo a obrigação de manutenção de um 
sistema de proteção saudável e equilibrado para as próximas gerações. 
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funcionamento, arcando com as despesas sociais daqueles que não mais podem 

laborar, enquanto, de outra banda, quando estes estiverem inativos os mais jovens (a 

geração seguinte) deve assumir esse papel.  

 Os valores morais compartilhados são cimentos que mantêm a coesão das 

sociedades, e é preciso que as autoridades e lideranças contribuam para fortalecer a 

percepção coletiva da necessidade de manter as contribuições sociais pensando nos 

demais e não somente no uso individual. Santos (2009, p. 85) relembra que, mesmo 

com as dificuldades enfrentadas pelo atual sistema público (baixa arrecadação em 

razão da informalidade e alterações demográficas), onde a relação de beneficiário x 

contribuinte era de 1,7 em 2007, o sistema de capitalização se inserido no Brasil 

estaria fadado ao insucesso, pois o governo não teria recursos para destinar toda a 

arrecadação corrente para o regime capitalizado e nesse caso o déficit estimado em 

1,25% passaria para 6,88% do PIB. O déficit aumentaria porque parte da receita não 

seria utilizada no custeio dos benefícios atuais e o resultado só seria colhido em mais 

de 30 anos à frente.  

 Nesse tocante, a migração de sistemas é inviável economicamente e 

socialmente. A segregação social seria maior e o abismo entre as classes também, 

fraturando completamente o senso de comunidade nacional que é prejudicado pelas 

profundas desigualdades sociais que perpassam a sociedade brasileira. Etzioni (2000)  

alerta de que não se constrói o senso de comunidade sem o mínimo básico 

(satisfatório) a todos os membros. A seguridade social pública e todo o conjunto de 

mecanismos do sistema de proteção social brasileiro são esteios de uma sociedade 

que ainda está longe de proporcionar o mínimo necessário a todos, um desafio que 

só é possível de ser atingido quando se valoriza as conquistas já alcançadas.  

Na visão comunitarista, a previdência complementar pode ser entendida como 

um elemento do espaço de liberdade que é próprio das economias de mercado. 

Garantido o mínimo a todos através de políticas públicas e ações da comunidade, não 

há prejuízo que se possibilite espaço a iniciativas de grupos e de empreendimentos 

privados. A previdência complementar legitima-se enquanto mecanismo aditivo, 

voltado àqueles que visam manter um padrão de vida superior quando não mais 

estiverem na ativa. O alcance social dessas instituições é distinto e são 

complementares em si. 
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O sistema previdenciário brasileiro pode ser lido à luz do que Etzioni (1996) 

denomina de “nova regra de ouro”. A antiga regra de ouro estabelecia a prevalência 

do bem comum e da ordem social sobre o bem individual. A nova regra de ouro 

valoriza tanto o bem comum como a autonomia individual, devendo-se fazer a defesa 

da ordem moral da sociedade da mesma maneira que o indivíduo quer que a 

sociedade respeite e defenda sua autonomia. Trata-se de evitar o individualismo sem 

cair no coletivismo. A defesa do público e do comunitário não precisa sacrificar o 

indivíduo; são polos de igual importância, um existindo em função do outro.  

Considerando a relevância da solidariedade30 e do compromisso geracional 

como base valorativa dos sistemas públicos de proteção social, o pensamento 

comunitarista ajuda a realçar o prejuízo social que decorre do pensamento 

individualista que está na base dos sistemas de capitalização. Seria de extremo 

prejuízo à parcela mais pobre da população, a qual não teria a quem recorrer quando 

da sua inatividade laboral, e sequer teria condições de se precaver em um regime de 

previdência individualizado. Seguindo o raciocínio de Etzioni quanto à nova regra de 

ouro, a autonomia individual jamais pode ser argumento para destroçar a  ordem 

social. 

Walzer (2003) reforça a compreensão não coletivista da comunidade. A sua 

teoria pluralista dos bens sustenta que o risco das desigualdades extremas deve ser 

enfrentado não pela imposição de uma igualdade total imposta autoritariamente, mas 

mediante a definição de limites e a autonomia das esferas distributivas. Na perspectiva 

comunitarista, a garantia dos direitos dos cidadãos a uma sociedade igualitária é 

viável pela combinação do público, do comunitário e do privado, sendo imprescindível 

a inserção participativa da comunidade nos mecanismos de políticas públicas. 

A manutenção de uma previdência pública com alcance social a todas as 

camadas da sociedade faz com que pessoas de diferentes contextos e posições 

sociais tenham seus direitos garantidos, e essa é a finalidade de uma vida comunitária, 

onde nem tudo esteja ou pertença ao mercado e nem tudo seja incumbência do 

Estado (SANDEL, 2013). O fortalecimento do debate sobre a construção de uma 

previdência pública saudável economicamente é um tema que toca a todo e qualquer 

                                                           
30 Vale a menção às obras sobre a teoria da empatia de Frans de Waal e Roman Krznaric que referem 
grande estudo sobre os benefícios ao cérebro humano quando do desenvolvimento da solidariedade e 
empatia, e, também, o estudo de Piotr Kropotkin sobre os benefícios da ajuda mútua. 
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cidadão. O dever de decisão deve ser devolvido àqueles que dela usufruem também, 

ou seja, os cidadãos segurados do regime de previdência. 

Além do caráter pedagógico de instrução e visibilidade dos mecanismos 

internos da previdência e da conscientização sobre a seguridade social e seu 

funcionamento, estaria se ampliando os mecanismos de controle social, ao passo que 

abrir-se-ia formas de publicidade dos atos e das contas, a fim de que o cidadão 

pudesse compreender os balancetes e entradas e saídas de contribuições sociais e 

verbas destinadas à seguridade. Logo, além de uma consciência social sobre o papel 

da seguridade e da proteção social e uma possibilidade de controle social quanto aos 

possíveis desvios, ter-se-ia também uma legitimação daquelas decisões tomadas pelo 

colegiado de cidadãos.  
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4 NEOLIBERALISMO: A PROTEÇÃO SOCIAL SUBMETIDA AOS IMPERATIVOS 

DO MERCADO 

  

 Neste capítulo abordar-se-á a proteção social diante dos imperativos do 

mercado, analisando a contraposição do Estado de Bem-Estar Social versus o Estado 

neoliberal e como o neoliberalismo afeta as políticas sociais, especialmente na 

América Latina. Ainda, serão observadas as mudanças no mercado de trabalho diante 

dos fenômenos da “uberização” e da “pejotização”, relacionando estes temas com a 

reforma previdenciária e realizando um exame crítico desta. 

O cenário internacional tornou-se um campo em aberto aos neoliberais desde 

1980. Nesta luta simbólica a globalização é utilizada como justificativa das análises e 

proposições que colocam em primeiro plano a crença no mercado e nas associações 

voluntárias, ao mesmo tempo, deixando ao Estado o papel residual (MERRIEN, 2018). 

Algumas causas foram responsáveis pelo desenvolvimento e dominação destes 

discursos pós-Era Keynesiana, ou seja, ao fim dos anos 1970. Essas causas foram o 

insucesso dos objetivos econômicos, a deterioração de investimento produtivo, os 

déficits crescentes, inflação persistente, desemprego crescente e a crise de confiança 

nos mecanismos de regulação pós Segunda Guerra Mundial, o que gerou uma janela 

de oportunidades aos pensamentos neoliberais. 

 Os neoliberais evidenciaram os efeitos controversos do Estado de Bem-Estar 

social, ou seja, o Estado obstaculizando as negociações privadas, alegando haver 

desenvolvimento da economia informal, desestímulo ao trabalho pelo paternalismo e 

efeitos da exclusão. Entretanto, a partir das décadas de 1970 e 1980, a crise do 

Estado de Bem-Estar Social se demonstrou massiva em âmbito internacional, quando 

se evidenciou a crise econômica dos gastos de implementação destas políticas e a 

crise de legitimidade. 

 Grande parte dos economistas veio a condenar o Estado de Bem-Estar Social, 

alegando que esta forma estatal mina o senso de responsabilidade, da família e do 

esforço. Estes especialistas orientam uma redução de encargos do Estado, supressão 

de obstáculos às trocas internacionais, redução das proteções sociais e reforço da 

responsabilidade social. As ideias neoliberais adquiriram proeminência nas décadas 

e 1980 e 1990, quando notavelmente a globalização acarretou uma alteração social e 
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política, na medida em que o mercado se constitui força pujante entre os atores sociais 

influenciando diretamente as políticas públicas desenvolvidas (MERRIEN, 2018).  

Acerca do tema vale salientar a concepção de Casara (2017) quanto ao Estado 

Pós-Democrático, o qual visa instaurar um império do mercado, no qual todas as 

políticas públicas são elaboradas para a manutenção do Estado capitalista, no qual 

seus dispositivos se direcionam tão somente à obtenção do lucro e dos interesses do 

mercado. Foucault (2018) destaca que embora não se saiba com exatidão quem 

exerce o poder, pois este é “invisível”, sabe-se para onde vai o lucro, e este, sem 

dúvidas, irá para a classe dirigente. Logo, a governabilidade neoliberal não reserva 

preocupação com o social ou com a coletividade, instigando as pessoas a se ver como 

empresas para objetivar eliminar umas às outras, vencendo o paradigma de 

solidariedade social (CASARA, 2017).  

 Sob esse viés os Estados são pressionados a desenvolver um quadro 

econômico atrativo: diminuição da tributação, baixar os encargos sociais, deixar o 

direito trabalhista flexível e pouco protetor. Essas medidas são em síntese um prato 

cheio ao neoliberalismo e ao capitalismo. Em verdade, para Valim (2017), é 

exatamente isso que o neoliberalismo busca, sob o argumento da meritocracia, que 

desampara o cidadão em nome de premiar o mérito individual, deixando a coletividade 

à mercê da selvageria da economia, sendo o verdadeiro soberano o mercado. Assim, 

no presente capítulo serão analisados os efeitos do neoliberalismo em contraste com 

o welfare state e seu impacto no mercado de trabalho e na previdência. 

 

4.1 O pensamento neoliberal como contraposição ao Estado de Bem-Estar 

 

 Os países em desenvolvimento sofreram uma grande reviravolta a partir dos 

anos 1980 com a crise dos Estados de Bem-Estar Social. Esta crise provocou um 

reexame das políticas desenvolvidas desde 1960, dos déficits orçamentários, da 

balança de pagamento e de seguridade, aliados às altas taxas de inflação, que deram 

fim ao crescente desenvolvimento estatal-industrial anterior. Boaventura de Sousa 

Santos (2016) menciona que o desmonte (ou a tentativa de) do Estado-Providência e 

os cortes das políticas sociais tem por objetivo, também, destruir a democracia, a fim 

de desestruturar os cidadãos e torná-los apáticos. De acordo com Merrien (2018), 
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essa crise provocou uma influência devastadora do FMI, Banco Mundial, Banco 

Interamericano de Desenvolvimento e grupos de apoio, os quais impuseram medidas 

estruturais de austeridade privatizando atividades estatais, cortes nos investimentos 

sociais e programas de desregulamentações. Os efeitos sociais e econômicos destas 

medidas são evidentes: queda da atividade econômica, baixa de empregos, aumento 

dos bens de consumo, aumento das taxas de pobreza, cortes orçamentários nos 

serviços públicos (escolas, hospitais, segurança) e déficits nos regimes de 

aposentadorias. Ficando claro que as grandes organizações internacionais 

patrocinam uma revolução liberal em matéria de proteção social.  

 A problemática relacionada com a insegurança econômica individual atinge em 

cheio o bem-estar coletivo, afinal, não apenas o desenvolvimento pleno do ser 

humano e a manutenção de suas necessidades básicas serão afetadas com os 

imperativos inexoráveis de um contexto social debilitado, assim como, também afeta 

diretamente uma série de fatores coletivos relativos ao fator humano e à economia. O 

comprometimento da capacidade produtiva do indivíduo de forma permanente ou 

temporária torna-o vulnerável às contingências que atingem não apenas o trabalhador 

e sua família como toda a comunidade em que está inserido, a partir do momento que 

este é um consumidor que é destituído de seus recursos em razão de sua debilidade 

laboral.  

Costa (2017) expõe que as primeiras alternativas apresentadas para garantir a 

manutenção da capacidade produtiva do trabalhador seriam a poupança individual, 

que tem a finalidade de contratação privada de empresas de seguro, permitindo o 

resgate de indenização ou renda periódica, porém essa possibilidade implica em um 

forte planejamento financeiro, com as reservas do custeio de subsistência do 

trabalhador adquiridas ao longo do período de trabalho, não havendo vantagens para 

os casos de sinistros e perdas abruptas da habilidade laboral, as quais se evidenciam 

como a maior preocupação de um sistema de proteção social. A evolução desta 

alternativa seria as empresas mutualistas sem fins lucrativos, as quais, por diversas 

vezes, são relacionadas a segmentos profissionais, dotadas de solidariedade e sob 

organização coletiva.  

Entretanto, há a demanda de urgência, ou seja, quando não há um prévio 

planejamento financeiro, as alternativas até então encontradas eram o apoio das 

famílias, amigos e comunidades, porém, a vulnerabilidade econômica individual 
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resultante de contingências afetou o mercado de trabalho em determinadas funções 

renegadas pelo risco a ponto de ensejar uma intervenção estatal. Este foi o caso dos 

ferroviários e outras profissões que ensejaram a formação de grupos de proteção à 

saúde e manutenção destes trabalhadores em casos de necessidade. 

Os efeitos da insegurança econômica individual foram notados desde o começo 

do Século XX com a sociedade industrializada e pode-se perceber que a pauta 

encontra força até hoje. A luta por mecanismos de proteção social representa a luta 

de classes, pois evidencia a vulnerabilidade do trabalhador desamparado pelo Estado, 

submetendo-o a salários baixos em atenção à demanda de oferta e procura do 

mercado, ocasionando mais mão de obra desqualificada e desorganizada. Saeger 

(1910) menciona que, conforme dados estatísticos do começo do Século XX nos 

Estados Unidos, evidencia-se que a perda ou diminuição na renda per capita familiar 

geraria jovens sem oportunidades de qualificação e manteria um ciclo vicioso para 

compor a massa da mão de obra desqualificada. Destacou, ainda, a necessidade de 

uma poupança para atender as necessidades do futuro, porém, não percebeu 

qualquer evidência de que os assalariados pudessem estar se tornando mais 

previdentes em seus hábitos, fosse por não possuir recursos excedentes para tal feito, 

fosse pela tendência do ser médio em ser otimista e não encarar com a devida atenção 

os riscos da existência a que se submete. 

 Saeger (1910) demonstrou através de seus estudos no início do Século sobre 

o sistema de segurança social em Nova York, que raramente os trabalhadores 

procuravam os sistemas de seguro privado por qualquer outro motivo a não ser para 

prover despesas com seguro funeral, assim como, percebeu que poupança e afins 

eram medidas excepcionais dos cidadãos. Essa análise pode demonstrar que os 

cidadãos com rendimentos insuficientes e as vítimas de infortúnios tornavam-se 

“dependentes sociais” e sequer teriam a condição de estruturação em algum sistema 

protetivo, e, notadamente, não haveria qualquer medida do mercado para amparo aos 

necessitados. As soluções coletivas pareceram, portanto, medidas mais acertadas de 

controle às falhas do mercado. 

 Dessa maneira, não se pode esperar que decisões individuais ou que partam 

do mercado para constituir uma poupança e garantir a manutenção daqueles que 

estão na inatividade. Thompson (2000) assegura que é necessária uma correção 

estatal para as falhas do mercado, reparando os seguintes aspectos:  
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a) redistribuição de renda, pois os sistemas privados não se prestam a garantir 

proteção suficiente daqueles que não podem se valer do próprio trabalho. Caso 

contrário, sem forma de redistribuição de renda não seria possível garantir um nível 

modesto de rendimentos, preservando a dignidade dos cidadãos e fomentando a 

economia de pequenas empresas e comércio local.  

b) Miopia individual: muitos trabalhadores que poderiam ser previdentes 

acabam não tendo disciplina de poupar para seu futuro, por isso é necessário um meio 

compulsório de proteção. 

c) Proteção dos prudentes: da mesma forma que é necessário proteger os 

imprevidentes, também existe a necessidade de proteger os previdentes, já que não 

é possível onerar a previdência destes com o peso dos que foram imprudentes. 

d) Incertezas do mercado de seguros: A desagregação nacional em grupos de 

solidariedade (mútuos) menores também leva inevitavelmente a uma maior 

disparidade de níveis de benefícios. Ademais, a intervenção governamental pode 

atenuar as dificuldades econômicas dos cidadãos, garantindo o mínimo de realocação 

de recursos na sociedade, estimulando o consumo, demonstrando a responsabilidade 

social do Estado para com a redução das desigualdades.  

O sistema de rede de proteção social atende amplamente os cidadãos, 

financiados por fundos do Estado, trabalhadores e empregadores. A rede 

universalizada do sistema de saúde atende a todos indistintamente, visando nivelar o 

padrão de vida da sociedade, atendendo ao mínimo existencial (COSTA, 2017). 

Conforme demonstra Thompson (2000), as diversas falhas do mercado na 

autoproteção do cidadão frente a eventos danosos se evidenciam como geradores de 

instabilidade social e política, elevando os níveis de exclusão. Logo, nota-se a 

necessidade de um sistema de segurança econômica para além da individualista que 

seja capaz de um tratamento coletivizado da proteção social, e, ainda, que seja um 

método abrangente e superior ao rudimentar mútuo ou caridade privada. 

 Nesse sentido, essencial que os Estados assumissem o controle e a 

coordenação dos métodos de políticas públicas de segurança econômica da 

população. É evidente, pela experiência dos países que demonstraram maior 

eficiência nestas políticas, por meio da redução de desigualdades, que a estruturação 

de sistemas de proteção social dotados de elementos compulsórios e que ofereçam 
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uma boa gama de serviços aos cidadãos fomentam o mercado, mantendo mão de 

obra em atividade e qualificada. A justificativa desta modalidade de sistemas não se 

dá tão somente no atendimento da população mais carente, que não dispõem de 

meios de poupar e garantir sua futura manutenção, mas também em compelir e 

estimular os mais abastados a pouparem para o futuro através de planejamento 

financeiro (COSTA, 2017). 

Em verdade não se trata de ignorar a relevância dos planos de saúde e de 

previdência privados ou até mesmo as formas de auxílio individualizadas, como é o 

caso das famílias e outras redes de organizações, mas é de se destacar a importância 

de existir uma rede organizada de cunho solidário e social na regulação e 

coordenação dos planos de proteção social, até mesmo como forma de garantir a 

existência de uma assistência social que não seja apenas financiada de forma direta 

pelo Estado. A manutenção de redes privadas de proteção social é também de grande 

valor, desde que concatenadas com arranjos jurídicos publicísticos. O tamanho 

ocupado por estas iniciativas será inversamente proporcional ao ocupado pelo regime 

público, conforme menciona Costa (2017). 

  Com o crescimento do pensamento neoliberal o que se discute é a abrangência 

do Estado Social e das prestações públicas a serem prestadas pelo Estado, alegando-

se que deve haver uma repartição dos papéis a serem prestados pelo mercado 

(iniciativa privada) e pelo Estado, deixando a autoproteção em bases privadas e o 

socorro aos necessitados, ou seja, as medidas assistenciais para o Estado, 

padronizadas e mínimas. Note-se que o pensamento neoliberal deseja angariar para 

si a arrecadação individualizada do trabalhador, deixando o ônus para com os 

necessitados inteiramente com o Estado, tirando qualquer participação direta da 

sociedade. 

 Neves (1996) destaca que este pensamento não é uníssono e encontra 

adversários que propõem uma cobertura pública ainda mais abrangente do seguro 

social, alegando a necessidade de intervenção do Estado até mesmo nas coberturas 

complementares privadas como forma de regulamentar padrões mínimos de 

segurança a todos os cidadãos. Assevera que existem três pilares essenciais para 

garantir a proteção aos trabalhadores sendo o primeiro pilar o público, enquadrando 

os regimes gerais públicos obrigatórios de iniciativa estatal, normatizado e solidário; 

em segundo plano o privado coletivo, sendo facultativos e complementares, por 
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iniciativa de empresas ou grupos profissionais, e, por fim, o pilar privado 

individualizado, formado por iniciativas pessoais de poupança auto protetiva de 

interrelação mútua entre os interessados com garantia coletiva de riscos. 

 Contudo, a controvérsia sobre o melhor sistema tem encontrado defensores da 

redução da tarefa estatal sob o viés de diminuição da dimensão dos regimes públicos, 

alegando que a responsabilidade para com a previsão do futuro deve partir de cada 

indivíduo. A questão da extensão da responsabilidade social do Estado entra em 

pauta novamente, no cenário neoliberal, especialmente em razão da competição 

comercial entre as instituições financeiras que desejam adentrar a esfera dos seguros 

individualizados, a maximização da atividade lucrativa das empresas que desejam 

reduzir custos de financiamento de contribuições sociais, e, finalmente, diante da 

evolução demográfica existente, a qual modificou os pilares sociofamiliares e gerou 

algumas incertezas quanto ao crescimento da economia, já que os cidadãos tem uma 

maior expectativa de sobrevida e consequentemente mais tempo em gozo de 

qualquer benefício de cunho protecional. 

 Thompson (2000) demonstra através de dados colhidos junto ao World Labour 

Report 2000, publicado em 2001 pela Organização Internacional do Trabalho – OIT 

(International Labour Organization - ILO), que o investimento no capital humano, por 

meio de políticas públicas de seguridade social, se evidencia como mecanismo de 

eficiência econômica. Nas últimas décadas muito se comentou sobre os efeitos 

econômicos a longo prazo das políticas públicas de proteção social, as quais poderiam 

comprometer o crescimento econômico (COSTA, 2017). Contudo, embora as críticas 

apontassem excesso de gastos sociais, os dados macroeconômicos sugeriram que o 

nível de desenvolvimento estaria ligado ao nível de investimento social, conforme a 

tabela que segue. 

 

Tabela 1 - Níveis agregados de gastos em Seguridade Social 1990 (em % do PIB) 

 

Região 

Gasto total em 
seguridade social  

Benefícios 
pecuniários 

Cuidados em 
saúde 

Todos os países 14.5 6.6 4.9 

África 4.3 1.4 1.7 
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Ásia 6.4 3.0 2.7 

Europa 24.8 12.1 6.3 

América Latina e Caribe 8.8 2.1 2.8 

América do Norte 16.6 7.1 7.5 

Oceania 16.1 4.9 5.6 

Fonte: ILO (2001, p. 81). 

  

 Na pesquisa Social Security: a New Consensus (2001), apresentada na 89ª 

Conferência da OIT, demonstrou-se que os efeitos decorrentes da proteção social 

apresentam dados concretamente positivos na análise da experiência mundial. Nesta 

conferência ficou reconhecido que o direito à seguridade social e o bem-estar dos 

trabalhadores e da coletividade possui papel indispensável na prevenção e luta contra 

pobreza, contribuindo para a dignificação da pessoa humana, gerando equidade e 

justiça social, conforme assevera Costa (2017).  

 Restou demonstrada que, quando a seguridade social é bem regida e 

administrada, esta favorece a produtividade do trabalhador, tornando-se um 

mecanismo de desenvolvimento econômico e social sustentável. Mesmo havendo um 

custo para as empresas, estas podem considerar como um investimento humano, pois 

o trabalho desempenhado pelos segurados acaba revertendo-se em lucro para a 

empresa e para o empregador (ILO, 2001, p.2).  

 Pode-se perceber que o sistema de seguridade social tem o condão de suprir 

as falhas do mercado e assegurar o bem-estar coletivo, aumentando, por sua vez, o 

nível macroeconômico de produtividade. O relatório apontou alguns aspectos que tem 

influência direta na produtividade do trabalho, sendo eles: a) O sistema de saúde 

permite que os trabalhadores mantenham condições de trabalharem por mais tempo, 

pois são detentores de condições físicas e boa saúde; b) O sistema de pensão permite 

que os idosos deixem o mercado de trabalho, permitindo que os mais jovens 

ingressem no mercado de trabalho; c) As indenizações pagas ao trabalhador doente 

contribuem para seu restabelecimento; d) Os seguros contra acidentes de trabalho 

fazem com que as empresas trabalhem para a prevenção de acidentes e doenças 

profissionais relacionadas ao trabalho; e) Os subsídios aos desempregados faz com 
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que estes possam encontrar trabalho adequado correspondente ao seu potencial e 

habilidades; f) Os abonos para crianças garante a saúde e alimentação dos infantes 

enquanto seus genitores não puderem fazê-lo, afastando as crianças do trabalho 

infantil e promovendo a frequência escolar (COSTA, 2017).  

 Há de se mencionar, ainda, que o sistema de seguridade social influencia 

diretamente para um estado de espírito mais favorável relacionado à eficiência e 

efetividade, reduzindo os riscos exteriores, atenuando os impactos da globalização e 

dos efeitos tecnológicos desta, conforme o ILO (2001). Outro aspecto de extrema 

relevância sobre a seguridade social que foi apontada no ILO (2001) é a contribuição 

deste sistema de proteção para a redução das desigualdades e o fomento da 

economia através da distribuição da renda, afinal, a economia precisa de 

consumidores, indo ao encontro da perspectiva neoliberal. 

 

4.2 O impacto do neoliberalismo nas políticas de proteção social da América 

Latina 

Desde 1994, o Banco Mundial se aproveitou do papel de credor internacional 

para tornar-se uma organização com influência política e social. As políticas públicas 

defendidas pela OIT passaram a ser desacreditadas pelo Banco Mundial, em uma 

campanha propagada mundialmente, de que os pontos fortes da proteção social aos 

trabalhadores seriam: a privatização, da qual o Chile31 foi o modelo a ser seguido, 

uma seguridade social menor à classe média e a limitação da proteção social aos 

pobres.  

 Notadamente os países em desenvolvimento e os ex-comunistas foram os 

laboratórios de experimentação das reformas de proteção social, cujo objetivo de 

redistribuição de renda defendido pela OIT foi abandonado por uma política de 

economia individual dirigida aos mais pobres, conforme expõe Merrien (2018). Em 

âmbito previdenciário as grandes organizações pregam a extinção do regime público, 

baseado em três pilares, um pilar mínimo, obrigatório e financiado pelos impostos, o 

segundo privatizado e capitalista, e, por fim, um baseado na economia voluntária. 

                                                           
31 O Chile foi o primeiro país a implantar uma reforma de caráter neoliberal na América Latina durante 
a década de 1980 no governo militar ditatorial de Pinochet (1973-1990). As reformas visavam expandir 
o mercado, fragilizar os sindicatos e deixar o Estado como subsidiário. A previdência, assim como a 
saúde foi privatizada, voltada ao sistema de capitalização individualizada. 
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Essa mudança foi apoiada pelo Banco Mundial sob a premissa de um programa social 

liberal inovador (MERRIEN, 2018).  

A passagem de um sistema de aposentadorias por repartição (pay-as-you-go) 

a um sistema de capitalização gera problemas técnicos reais, pois por um lado os 

ativos devem continuar a financiar as aposentadorias dos inativos, ao passo que 

constituem seu próprio capital para a velhice; ainda, os rendimentos futuros são 

aleatórios e os riscos ficam para o indivíduo, e, ademais, a contribuição patronal 

desaparece.  

 Vale ressaltar que em matéria de saúde, a posição do Banco Mundial e do FMI 

foi contrária àquela sustentada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de uma 

abordagem universalista, na medida em que as novas políticas deram ênfase em 

privatizações da prestação da saúde, sobretudo, às classes médias. A nova 

problemática enfrentada oferecia um lugar importante na economia mundial ao setor 

privado de prestação de saúde (KOIVUSALO; OLLILA, 1997). 

 Em âmbito da América Latina tem-se o Chile como maior exemplo da afirmação 

subsidiária do Estado, fragilização sindical e de expansão do mercado como 

mecanismo de afirmação do neoliberalismo. Na década de 1980, o Chile passou por 

uma reforma privatizante no seu sistema de previdência e saúde, passando sua 

previdência para a capitalização individual, modelo este que serviu de alicerce para a 

proposta apresentada no congresso nacional brasileiro em fevereiro de 2019, 

defendida Ministro da Economia Paulo Guedes no governo Bolsonaro (OLIVEIRA et 

al., 2019).  

 Até então, o Chile possuía um sistema de proteção social baseado no modelo 

europeu, o qual, juntamente com Brasil, Argentina e Uruguai, foi pioneiro no 

desenvolvimento jurídico e institucional dessa rede de proteção ocupacional. 

Entretanto, com altos níveis de informalidade, consequentemente baixa arrecadação 

das contribuições sociais, ficou impossibilitada a abrangência para os excluídos do 

mercado formal. Posteriormente o financiamento tripartite foi estendendo a proteção 

para o sistema de solidariedade institucionalizada até o governo Pinochet, que passou 

a adotar um modelo neoliberal de previdência, privatizando-a por meio de cotizações 

individuais, direcionadas às administradoras de fundo de pensões (AFP), ou seja, 

instituições privadas, deixando para o Estado a mera fiscalização e assistência 

(OLIVEIRA et al., 2019). Foram criados diversos incentivos para o trabalhador migrar 
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do sistema público para o privado. Contudo, além dos gastos de transição e da 

fiscalização, o Estado ficou responsável para cobrir os custos de ressarcimento dos 

cidadãos em caso de falência da AFP.  

Com o passar do tempo este sistema foi percebido como insuficiente de 

proteger o cidadão frente aos riscos sociais. Em 2016, a OCDE divulgou dados da 

idade média de saída do mercado de trabalho, a qual era de 64,3 anos, enquanto no 

Chile a média ficava em 66 anos. Vale ressaltar que a expectativa de vida no Chile é 

menor do que do restante dos países da OCDE, sendo que, enquanto os homens no 

Chile vivem após a saída da condição laboral cerca de 13,1 anos e as mulheres cerca 

de 19,5, nos demais países da OCDE os homens vivem cerca de 18,1 anos e as 

mulheres 22,6 anos (OCDE, 2019).  

 A crise chilena se agravou com a baixa média salarial, o que ocasionou altos 

índices de suicídios em pessoas acima de 70 anos, levando o governo Bachelet a 

uma reforma previdenciária em 2008, voltando a atenção às famílias pobres, porém 

essa reforma não foi capaz de modificar a sistemática da previdência. Em 2017 houve 

um referendo sobre uma alteração no sistema previdenciário do país e o resultado foi 

96,76% favorável às alterações de um sistema de capitalização para um sistema 

solidário (OLIVEIRA et al., 2019).  

 Assim como o Chile, a Argentina também privatizou a previdência, contudo, foi 

necessária uma “reforma da reforma”, vindo a estatizar a previdência novamente em 

2008 diante dos resultados negativos da privatização parcial ocorrido na década 

anterior. O que pode se perceber destas tentativas de reformas previdenciárias de 

tendências neoliberais na América Latina é que as experiências reais na região não 

foram positivas, não demonstraram maior arrecadação,  melhora na qualidade de vida 

dos cidadãos, nem diminuição dos encargos estatais ou introdução das mudanças 

demográficas almejadas.  

 Vale ressaltar que o Brasil, se comparado com o Chile, apresenta taxas maiores 

de trabalho informal (que vêm aumentando após a reforma trabalhista de 2017), mais 

desigualdades socioeconômicas e expectativa de vida inferior e heterogênea, 

conforme destacam Oliveira et al. (2019). Por esse motivo, políticas de austeridade 

podem impactar ainda mais a população e a concepção de mínimo existencial. 
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 Durante a maior parte dos anos 1980 e 1990, as grandes organizações 

mundiais defenderam com unhas e dentes as análises neoliberais de proteção social, 

conduzindo à defesa das estratégias arriscadas de privatizações, contratualizações e 

de cortes. Ao fim dos anos 1990, os responsáveis pelas organizações foram obrigados 

a perceber a relevância da posição institucional, sendo inviável a mantença do 

mercado sem sua presença.  O império do mercado não é mais a doutrina cool a ser 

seguida. As organizações internacionais se veem na obrigação de reconhecer a 

necessidade de reforço de políticas públicas sociais contra a pobreza (MERRIEN, 

2018).  

 Certamente que quando observados os efeitos desse novo regime econômico 

internacional encontram-se efeitos distintos, visto que os países em desenvolvimento 

reagiram de uma maneira e os países desenvolvidos de outra. Enquanto os países 

em desenvolvimento se viram na obrigação de adotar novas políticas sociais e 

econômicas, os países desenvolvidos mantiveram uma autonomia mais considerável. 

As trajetórias assumidas se demonstraram divergentes, no entanto todos os 

governos se viram obrigados a introduzir ou tentar introduzir políticas de redução de 

gastos sociais, visto que as medidas adotadas foram de redução de benefícios, 

austeridade e enrijecimento dos direitos sociais prestados aos cidadãos. Até em 

países nórdicos, como a Suécia, conhecida pelos amplos direitos sociais, foram 

implementadas algumas medidas de orientação similar. O governo eleito em 199432, 

de base social-democrata, restringiu os gastos sociais nas primeiras medidas 

adotadas em seu governo. Inicialmente diminuiu o percentual de valores do seguro-

desemprego e de aposentadorias (de 90% passou para 75%),33 aumentou as 

contribuições sociais  para o trabalhador (dividindo o encargo das contribuições entre 

o trabalhador e o empregador, 50% para cada), visto que anteriormente a maior parte 

permanecia com o patronato, reduziu as prestações sociais em matéria de saúde, 

alterou os critérios de aposentadoria34, exigindo 40 anos de trabalho (para benefício 

integral da pensão de base nacional). As experiências de gerenciamento por 

                                                           
32 Vale ressaltar que o país passou por uma das maiores crises econômicas em sua economia na 
década de 1990 e o sistema de proteção social já havia concretizado os preceitos do welfare state 
quando reformas de cunho neoliberal foram implementadas na Suécia. 
33 Depois de 1997 foi passado para 80% do salário de contribuição.  
34 Embora a Suécia possua um elevado percentual de população aposentada idosa (18,1%) dentre os 
países nórdicos, ainda assim, conta com um dos salários mais elevados, sendo 65% a taxa de 
reposição, perdendo somente para a Alemanha (73%). 
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resultados passaram a integrar a gestão pública de municípios, introduzindo prestação 

de contas, “vouchers”35 e outras inovações similares àquelas da Grã-Bretanha e 

Países Baixos. Essas reformas introduzidas nos serviços públicos foram claramente 

de inspiração neoliberal, no entanto se deram de maneira gradual e sem desassistir 

os cidadãos, posto que o welfare state já havia sido plenamente concretizado e criado 

condições de evolução do sistema (SCHWARTZ, 1994). 

 Nota-se que houve uma tendência de abandonar o sistema keynesiano de 

welfare e se dirigir a um modelo liberal-schumpeteriano36. Enquanto o ideário do 

Estado de Bem-Estar Social orienta-se pela ideia do crescimento conjunto da 

economia e do social em âmbito nacional, o modelo schumpeteriano rege-se pela 

noção da competição e subordinação do social à economia de produção, ou seja, ao 

mercado globalizado. Dessa forma, enquanto o primeiro busca limitar a dependência 

do mercado, o segundo trata de eliminar tudo que se opuser ao seu reinado, 

especialmente quando se tratar do Estado (MERRIEN, 2018). Souza (2017) refere 

que o Estado foi demonizado pelo mercado, enquanto o próprio mercado torna-se a 

“mão invisível” dentro do Estado para regular as ações e a economia como lhe 

favorece.  

 Esta remercantilização da sociedade tem como objetivo tornar o cidadão 

totalmente responsável por seu destino, sendo o gozo de direitos reduzido e 

condicionado à submissão dos imperativos de comportamento. Toda vez que o 

indivíduo entrar em situação de risco social ele será avaliado pelos méritos e falhas 

de conduta. É inegável uma polarização da sociedade em face às desigualdades 

sociais existentes, aqui entra a meritocracia.  

 Costa (2017) menciona que em um panorama mundial existe cobertura ampla 

para apenas uma minoria da população, o que evidencia um quadro de insegurança 

econômica e vulnerabilidade, com isso destituindo as mais básicas condições de 

sobrevivência em largos contingentes populacionais. A OIT tem alertado para a 

gravidade da insegurança econômica, expondo relatório em 2003 onde demonstra 

                                                           
35 Os pais poderiam escolher entre uma escola pública ou privada. Receberiam um “voucher” que 
cobriria 75% dos custos educacionais. 
36 Economista e cientista social austríaco, que considera as inovações tecnológicas como motor do 
desenvolvimento capitalista e sustenta a concepção da democracia elitista-procedimental, ou seja, o 
método democrático sob uma perspectiva de competição das elites pelo poder, na qual o eleitor 
participa por meio do voto. O mercado econômico é o modelo do mercado político: os indivíduos têm o 
poder de decisão e a luta competitiva dos políticos é pelos votos da população. 
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que praticamente metade da população mundial vivia com menos de US$ 2 por dia e 

mais de um bilhão de pessoas sobreviviam com US$ 1 ou menos por dia. Apenas um 

terço da população dos países do mundo tem sistemas de proteção social amplos, o 

que equivale a 28% da população mundial, no entanto, a maioria destes sistemas 

cobre tão somente pessoas em emprego formal, os quais equivalem a metade da 

população economicamente ativa do mundo. 

 De acordo com a Internacional Labour Organization (ILO, 2011) pode-se 

perceber que aproximadamente 40% da população mundial não desfruta de proteção 

econômica mínima. A Figura 1 ilustra a distribuição geográfica dos níveis de 

vulnerabilidade em razão da maior ou menor rede de proteção social e cobertura de 

seguridade social. 

 

 Figura 1 – Níveis de vulnerabilidade social em diferentes partes do mundo 

 

Fonte: ILO (2011, p. 31).  

 O que se pode notar na figura acima é que existem duas variáveis combinadas 

para a verificação da vulnerabilidade, tais sendo: a pobreza (pessoas que sobrevivem 

com menos de US$ 2 por dia) e o emprego informal (taxa avaliada com base nos que 
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não estão formalmente empregados em comparativo com o número de ativos 

formais). O panorama demonstrado no mapa acima pode evidenciar que 58 países 

estavam (em 2011) com altos níveis de vulnerabilidade quanto à pobreza e 

informalidade do mercado de trabalho. A maioria dos países vulneráveis se 

encontrava na Ásia e África (ILO, 2011). 

 Embora a mentalidade neoliberal pudesse apontar a causa como a falta de 

crescimento do mercado, os dados do Banco Mundial demonstram que em 2010 o 

PIB global, em termos reais, foi dez vezes superior ao ano de 1950, o que equivale a 

um aumento de 260%, o que representa um grande crescimento econômico. Ainda, 

conforme o Banco Mundial, 38% da população global não tem acesso a saneamento 

básico, o que equivale a 2,6 bilhões de pessoas, 884 pessoas não têm água potável, 

925 milhões sofrem de fome crônica (FAO)37, 100 milhões de pessoas são anualmente 

rebaixadas para a linha da pobreza quando compelidas a pagar por cuidados de saúde 

(OMS) e 9 milhões de crianças morrem anualmente de doenças evitáveis (UNICEF) 

(ILO, 2011).  

 O desenvolvimento da globalização com a manutenção de um número elevado 

de excluídos representa um desperdício de potencial humano e econômico, ainda 

mais enquanto, de outro lado tem-se que os 500 indivíduos mais ricos do mundo 

possuem uma renda superior a 416 milhões dos mais pobres (COSTA, 2017). A 

Europa e os Estados Unidos representam 11,6% da população mundial e mesmo 

sendo um baixo percentual demográfico, ainda assim representam 60% do gasto 

privado em consumo (BILCHITZ, 2007). O que se nota com esses dados é que a 

distribuição de ganhos é desigual e a média dos 20 países mais ricos equivale a 37 

vezes a média dos 20 mais pobres, dados estes que duplicaram nos últimos 40 anos. 

Isso significa que a tendência do livre mercado nada mais é que a concentração de 

renda, tanto é que o programa das nações unidas relacionou os níveis de 

desigualdade com o fenômeno da globalização, conforme segue. 

 

                                                           
37 Food and Agriculture Organization of the United Nations. 
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Gráfico 1 – Relação dos níveis de desigualdade e de globalização (1992-2005) 

 

Fonte: United Nations (2013, p. 80). 

O índice analisado (Gini) combina os principais indicadores, como comércio, 

investimento direto estrangeiro, entre outros, com os indicadores de direito (impostos 

relacionados às restrições comerciais, barreiras de importação, etc). A majoração 

deste índice seguiu juntamente com o aumento dos níveis de globalização, o que por 

sua vez, mostrou um aumento da desigualdade em um percentual de 41%, enquanto 

a globalização cresceu 42%. Esses dados demonstram que o mito do crescimento 

econômico como condição para distribuir a riqueza mundial, que viria com a 

globalização, se mostrou falaciosa e cada vez mais uma propulsora de direitos sociais 

negligenciados em um mundo enriquecido, mas marcado pela desigualdade social e 

um abismo entre ricos e a pobreza extrema (COSTA, 2017).  

Tais dados, datados de 2010, são relevantes para uma análise contundente 

das políticas neoliberais que passaram a ser implementadas a partir da década de 

1980, e, em 2010, já se apresentavam os reflexos negativos na população baixa renda 

quanto a aplicação dessa corrente. O mito de que o crescimento econômico 

aumentaria a renda e beneficiaria os mais pobres se demonstrou insustentável já que 

os níveis de desigualdades persistiram e até aumentaram após a implementação das 

políticas liberais, conforme demonstra Costa (2017). 

Em 2019 a tendência neoliberal ganhou força especialmente nos países em 

desenvolvimento, os quais demonstram, como já exemplificados com os casos do 
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Chile e Argentina o fardo social que se impõe aos menos favorecidos 

economicamente. Nesse sentido, analisar-se-á como as novas tecnologias tem sido 

afetada pelo pensamento neoliberal e como este afeta as políticas sociais. 

 

4.3 O modelo neoliberal de mercado de trabalho: a “uberização” e a 

“pejotização” 

 O modelo neoliberal tem como noção central o livre mercado e a intervenção 

mínima do Estado, sendo este um “mal necessário” para garantir condições mínimas 

aos cidadãos. As reformas inspiradas no neoliberalismo levaram a conflitos entre 

setores sociais, particularmente os ligados ao capital e ao trabalho. Entre as reformas 

realizadas no Brasil, uma das mais controversas é a reforma trabalhista, que atendeu 

demandas das elites patronais.  

 No Brasil, a partir de 2016, forças políticas de direita voltaram a assumir a 

presidência do país. Isso implicou em um movimento pela inclusão de políticas 

neoliberais, as quais foram iniciadas no governo Temer e continuadas no governo 

Bolsonaro. Estas políticas colidiram drasticamente com as políticas com viés de 

esquerda que vinham sendo desenvolvidas na década anterior sob os governos de 

esquerda de Lula e Dilma. O principal objetivo das reformas propostas, a trabalhista e 

a previdenciária, foi o de reduzir os encargos dos empregadores, diminuir os direitos 

dos trabalhadores e retardar sua saída do mercado de trabalho. O foco das políticas 

neoliberais dos governos direitistas era atender os reclames dos agentes do mercado, 

que cobravam medidas ante a crise econômica que o país atravessava. 

 A reforma trabalhista não tardou, sendo aprovada em 11 de julho de 2017, com 

forte caráter regressivo. Ao todo, 54 artigos da Consolidação das Leis de Trabalho 

(CLT) foram alterados, 9 revogados e 43 novos dispositivos foram criados. O governo 

defendeu a reforma trabalhista alegando que seria essencial para aumentar o 

emprego, reduzir a informalidade e fomentar o mercado no país. A projeção de criação 

de empregos após a reforma era de 2 milhões, no entanto, mais de dois anos depois 

da reforma trabalhista, apenas 961 mil vagas haviam sido abertas.  

 Dentre as principais alterações da reforma trabalhista (Lei 13.467/2017) cabe 

destacar o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, assumindo um caráter 

facultativo; a incumbência de honorários e custas judiciais ao perdedor da causa 
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trabalhista; a limitação do pedido de dano moral em face do empregador; a 

proeminência do acordo coletivo, que passa a prevalecer sobre a lei; a redução do 

tempo de descanso de intervalo dentro da jornada, reduzido a 30 minutos; a 

remuneração por produtividade, a qual não é mais necessária ser dentro do salário 

mínimo ou do piso da profissão, sendo possível as partes acordarem como quiserem; 

a regulamentação do trabalho intermitente (pago por período de trabalho); criação da 

figura do autônomo exclusivo, o reconhecimento e regulamentação do trabalho home 

office (por tarefa); 38a permissão para que mulheres grávidas ou lactantes possam 

trabalhar em ambientes insalubres. 

 Note-se que todas as alterações mencionadas prejudicam o trabalhador, 

fazendo com que este perca direitos duramente reconhecidos ao longo da história do 

Brasil. A prevalência do contrato pactuado entre empregador e trabalhador acima da 

lei atende explicitamente anseios da classe patronal. Mesmo que negativo para o 

trabalho, mesmo que inexista consenso e o funcionário seja compelido a aceitar o 

pacto, após assinado pelas partes será considerado válido. As alterações podem 

incidir no aumento da carga de trabalho, baixa do salário e outras formas de 

fragilização do trabalhador perante a relação contratual com o patrão. 

Ao tornar a contribuição sindical opcional, revela-se a intenção de desmontar 

as organizações sindicais e consequentemente o poder de negociação dos 

trabalhadores. No mesmo sentido se coloca o estabelecimento da cobrança de custas, 

perícias e honorários judiciais em ações em que o trabalhador seja vencido, que visam 

desestimular o empregado a ingressar no judiciário postulando seus direitos.  

A possibilidade de trabalho intermitente e trabalho home office foi a 

oportunidade perfeita para fomentar o trabalho informal, no qual o trabalhador trabalha 

mais horas e por menos, sem qualquer vinculação com a empresa e sem quaisquer 

direitos trabalhistas que o amparem. Estas alterações geraram fortes impactos nas 

relações de trabalho. Inúmeros trabalhadores foram levados à informalidade e à 

chamada “uberização” e “pejotização”39. A uberização é um termo vinculado à Über, 

empresa multinacional americana prestadora de serviços eletrônicos na área de 

transporte privado urbano. Seu funcionamento é muito simples, qualquer pessoa baixa 

                                                           
38 O trabalho home office sofreu reformulação no período pandêmico de 2020, as quais não serão aqui 

abordadas em razão de não se tratar do foco do presente trabalho. 
39 A pejotização é tido como um fenômeno mundial que evidencia a precarização e flexibilização das 
normas trabalhistas, percebida tanto no setor público quanto privado (CARVALHO, 2010).  
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um aplicativo em seu celular e pede online uma “carona remunerada”. Da mesma 

forma, qualquer pessoa que tenha um veículo pode se cadastrar como motorista do 

aplicativo. O motorista não cobra pela carona, contudo, recebe um valor da empresa, 

a qual define os preços das viagens de acordo com a oferta e procura. Vale a menção 

de que todo e qualquer risco (acidentes, assaltos) é arcado pelo próprio motorista, 

sem qualquer vinculação com a empresa. Nesse sentido, a uberização se caracteriza 

como as ocupações estabelecidas a partir de plataformas digitais, as quais visam 

escapar de uma relação de emprego. Evidencia-se que o objetivo é mascarar a 

relação de emprego como uma prestação de serviço de um trabalhador autônomo.  

Nessa mesma linha, a reforma trabalhista trouxe a figura do “autônomo 

exclusivo”, no art. 442-B CLT, que é a forma de contratar um empregado sem direitos 

trabalhistas, ou seja, uma clara forma de fraude, agora legalizada pela própria CLT. 

Assim, o sentido dessas alterações é transformar o trabalhador assalariado em 

pessoa jurídica, substituindo a relação de emprego pela prestação de serviços. O 

trabalhador antes celetista foi tornado um trabalhador autônomo, o que fragiliza seus 

direitos trabalhistas, sem, contudo, perder o controle do trabalho prestado. A 

pejotização consiste em uma série de elementos que foram alterados na perspectiva 

global dos últimos anos, através da flexibilização dos direitos trabalhistas, ameaças 

de desemprego que impossibilitam negociações ou resistência por parte do 

proletariado, transferência do gerenciamento de riscos para o trabalhador sem, 

contudo, eliminar o controle ou a subordinação no trabalho, e, também, as pressões 

para desregulamentar a jornada de trabalho.  

A pejotização é um meio que se presta perfeitamente à retirada de direitos do 

trabalhador, como hora extra, férias, intervalos, descansos remunerados e 

contribuições sociais, e um modo fácil de atrelar as responsabilidades e o peso do 

mercado ao trabalhador em um mecanismo de “salário por peça/ meta/ produto”. É a 

terceirização no seu sentido mais amplo.  

Pode-se perceber através dos dados da RAIS (Relação Anual de Informação 

Social), a transfiguração dos trabalhadores celetistas para pessoas jurídicas ou MEI 

(Micro-Empreendedor Individual) quando estes realizam a RAIS negativa (declaração 

anual). Os dados levantados demonstram que em 2002, 58% das empresas eram PJ 

Zero, ou seja, empresas de uma pessoa só. Com a implementação do MEI, em 2016, 

em torno de 52% das empresas declaravam-se pessoas jurídicas, contudo, os MEIs, 
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que em dezembro de 2010 eram 760 mil, em dezembro de 2017 eram 7,8 milhões. 

Logo, o fenômeno da pejotização foi impulsionado pela lei da MEI, conforme 

demonstra o gráfico a seguir. 

 

Gráfico 2: Número de pessoas jurídicas de uma pessoa só (PJ Zero) e de 
microempreendores individuais (MEIs) - 2002 – 2016 

 

Fonte: Krein et al. (2018, p. 107). 

A inclusão do autônomo exclusivo40, figura esta inexistente até a reforma 

trabalhista de 2017, se configura como um aceno às fraudes, pois “maquia” a figura 

do empregado como um prestador de serviços autônomo, ainda que este tenha 

exclusividade e/ou continuidade no emprego, descaracterizando-se da figura de 

empregado. Evidencia-se um estímulo ao fenômeno da pejotização, pois diminui os 

gastos com encargos trabalhistas por parte das empresas e possibilita ao trabalhador 

atuar como pessoa jurídica, porém sob novo contrato de trabalho sem direitos 

trabalhistas.  

Digno de menção tem-se que a figura do “autônomo exclusivo” viola os 

preceitos da própria CLT em seu art. 3º, o qual traz os requisitos para o 

reconhecimento do empregado, sendo: salário, subordinação e habitualidade, ou seja, 

prestação de serviços com certa frequência. Ainda, Galvão et al. (2017, p. 39) referem 

                                                           
40 Art. 442-B da CLT que dispõe: “A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as 
formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de 
empregado prevista no art. 3º desta Consolidação”. 
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que as normas da reforma trabalhista sobre o trabalho autônomo são em si uma 

contradição com as alegações do governo quanto a uma crise financeira e crise da 

previdência social, afinal, na medida em que a legalização irrestrita do trabalho 

autônomo acarretará queda na arrecadação das contribuições previdenciárias, tem-

se que a reforma trabalhista prejudicará em muito as contribuições sociais de 

arrecadação do sistema de seguridade social.  

O fenômeno da uberização também vem ganhando notoriedade em âmbito 

mundial, ao passo que resulta de um processo de desenvolvimento tecnológico 

associado ao crescimento do desemprego e a falta de regulamentação do trabalho. 

Quando o então Presidente Michel Temer sancionou uma lei em outubro de 2016 

versando sobre as terceirizações, a chamada lei “Salão parceiro – profissional 

parceiro”, a qual desobrigava os proprietários de salões de beleza a reconhecerem o 

vínculo empregatício de trabalhadores como manicures, cabelereiros e maquiadores, 

foi a porta de entrada para a uberização no Brasil, pois fez com que os 

estabelecimentos passassem a ser responsáveis pela infraestrutura  enquanto os 

trabalhadores virassem meramente prestadores de serviços, ou seja, autônomos. 

Esta lei foi a brecha legal para um novo capítulo nas terceirizações das relações de 

trabalho, visto que consolidou a manutenção da subordinação retirando, no entanto, 

os direitos duramente conquistados pelos trabalhadores.  

A uberização conta com o intermédio das empresas-aplicativo, as quais 

acabam por transferir os custos e os riscos para o trabalhador, sendo que a empresa 

em si arca, tão somente, com a publicidade e “empresta” seu nome ou sua visibilidade 

para o prestador de serviço sem qualquer vínculo ou responsabilização. O fenômeno 

da uberização se caracteriza como uma nova organização do trabalho que concede 

ao trabalhador maior liberdade de horários e elimina vínculos trabalhistas, ao mesmo 

tempo que deixa o controle da atividade com a empresa, tornando o trabalhador em 

um “nanoempreendedor”41 (ABÍLIO, 2017).  

                                                           
41 Nano-empresa é aquela que não se enquadra em nenhuma definição entre micro e grande empresa. 
Montada com o mínimo de custo possível, não ultrapassando 10% do valor de uma micro-empresa de 
mesma natureza e finalidade ou que não ultrapasse o valor de cinco salários mínimos vigentes no 
Brasil. Dessa maneira, o nanoempreendedor ou nanoempresário é um termo utilizado para os 
trabalhadores que não se enquadram na definição de micro-empresários e estão em um nível menor 
que microempresa. 
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Dessa forma, a caracterização desta nova atividade é o gerenciamento sobre 

seu próprio tempo e intensidade, ou seja, uma subordinação obscurecida, sendo um 

vetor da flexibilização e uma relação de assalariamento disfarçada pelo cumprimento 

de metas pessoais, ao passo que há uma multidão de “prestadores de serviço” e de 

consumidores que farão constantemente avaliações entre si. A produtividade é 

mapeada pela empresa por critérios não claramente definidos, pois é terceirizado até 

mesmo o acompanhamento e avaliação dos trabalhadores que é realizada pelo 

consumidor (KREIN et al., 2018). 

A atenção aqui não é tanto no desenvolvimento tecnológico e sim na relação 

de trabalho desenvolvida em razão das novas tecnologias. No caso do Brasil, grande 

parte da população está de forma instável e precária no mercado de trabalho, 

somatizando diversas funções e “bicos” para garantir um padrão mínimo de vida. As 

altas taxas de rotatividade de funções demonstram essa tendência. Assim, as 

plataformas digitais agem como catalizadoras deste autogerenciamento (KREIN et al., 

2018). 

Note-se que a tendência das políticas neoliberais de colapsarem em razão da 

alta exploração do setor mais pobre é altíssimo, tanto é que já existem formas 

organizadas de sindicatos de aplicativos que realizaram greves e manifestações de 

trabalhadores uberizados. Abílio (2017b) refere que nos Estados Unidos os motoristas 

de Uber, que já passam de 400 mil, fizeram uma campanha chamada de “fight for US$ 

15”, a qual tinha como pauta o pagamento mínimo de quinze dólares por hora de 

trabalho. A campanha foi realizada em conjunto com outros setores de trabalhadores. 

A revista exame (2019) noticiou que a empresa Uber firmou acordo superior a US$ 

100 milhões com dezenas de milhares de trabalhadores que, coletivamente, 

ingressaram na justiça postulando o vínculo empregatício. Na justiça inglesa já houve 

condenação de reconhecimento de vínculo da empresa Uber com os motoristas. 

Em São Paulo, os trabalhadores também se manifestaram contrários às 

condições de trabalho e à fórmula de pagamento implantada pela empresa Loggi, que 

majorou sua porcentagem de ganhos sobre o trabalho dos motoboys, conforme 

noticiado pelo site G1 (2016). Na Itália, os ciclistas entregadores da empresa Foodora 

tiveram apoio dos consumidores e lutaram contra a diminuição das taxas de entrega. 

Já os motoboys do Deliveroo, após sete dias de greve, conseguiram impedir 

mudanças que baixassem sua hora de trabalho na Inglaterra, consoante informa o 
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The Guardian (2016). Após essas ocorrências a empresa Über ingressou na justiça 

dos Estados Unidos para impedir a formação de sindicatos evitando a organização 

coletiva para negociarem melhores condições de trabalho. 

O que fica claro com a incidência de conflitos entre as empresas e 

trabalhadores é que as mudanças no direito do trabalho aliadas às novas tecnologias 

impactam duramente a vida e a manutenção dos trabalhadores, o que por sua vez, os 

leva à informalidade para buscar formas de majorar a renda familiar. Com esse 

panorama, percebe-se que as políticas trabalhistas ou a ausência delas ocasionou 

uma crise na seguridade social em termos de arrecadação. Logo, a pejotização se 

caracteriza não só pela saída do trabalhador da modalidade de emprego com carteira 

assinada, mas também pelo seu ingresso na nova modalidade de vínculo contributivo, 

o regime “Simples” ou o MEI (WELLE et al., 2019). 

Diante do que dispõe o art. 195 da Constituição Federal Brasileira, o custeio da 

seguridade social será realizado por toda sociedade de forma direta e indireta, dentre 

outros, sob a folha de salários, faturamento e importações. As receitas da Seguridade 

são divididas em três esferas: as contribuições sociais do orçamento da seguridade 

social; as contribuições que não fazem parte exclusivamente do orçamento da 

seguridade social e as demais receitas do orçamento da seguridade social. A tabela 

que segue demonstra a enorme gama de fontes de receitas da seguridade social 

através da apresentação das suas principais rubricas. 

 

Tabela 2 - Fontes das receitas da Seguridade Social (2005 a 2015) 
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Fonte: Welle et al. (2019, p. 4). Dados: Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal 

do Brasil (ANFIP).  

Conforme a tabela acima, a principal fonte de financiamento da seguridade 

social são as contribuições sociais, que somaram R$ 671,4 bilhões em 2015, ou seja, 

mais de 96% dos recursos. As demais fontes de arrecadação são as entidades da 

seguridade social como o FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), que arrecadou R$ 

14,2 bilhões em 2015, conforme destacam Welle et al. (2019). Para cada trabalhador 

que sofre o fenômeno da pejotização, ou seja, troca um emprego com carteira 

assinada e passa do RGPS para o SIMPLES/MEI a Previdência Social deixa de 

arrecadar, em média, R$ 3.661,71 por ano. Considerando-se que esse fenômeno 

ocorre com 1% dos trabalhadores celetistas do setor privado, tem-se um prejuízo na 

arrecadação em cerca de R$1,5 bilhão/ano.  

 De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (PNADc) divulgados pelo Conselho Nacional de Previdência (CNP), o 

percentual de pessoas ocupadas protegidas em 2016 era de 84,6%, quando o Brasil 

estava em segundo colocado na América Latina quanto à proteção social, caindo 

drasticamente em 2017 para 70,9%. 

Percebe-se, então, que o processo das relações de trabalho é uma evolução 

histórica que vem sendo construído com o desenvolvimento da sociedade. Porém, 

com as alterações mercadológicas, relações heterogêneas, a desigualdade social e a 

fluidez das relações trabalhistas aliadas às novas tecnologias, se demonstram 

incompatíveis com a falta de regulação legislativa tratada (ou ignorada) na reforma 

trabalhista. Com isso, o impacto na seguridade social é enorme, na medida em que 

leva os trabalhadores para a informalidade e retira as contribuições sociais (do 

empregado e empregador) da arrecadação da seguridade.  

Certamente o trabalhador previdente pode continuar contribuindo 

regularmente, mas em um país com tamanha desigualdade e inconsistência financeira 

para o proletariado, como é o Brasil, é pouco provável que existam condições para 

que isso se torne regra geral. Nesse sentido, passa-se a análise da reforma da 

previdência de 2019 e seu caráter de tendência neoliberal. 
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4.4 Reformas da previdência social sob inspiração neoliberal 

 

 Desde os anos 1970, a chamada crise do Estado de Bem-Estar Social tem sido 

incluída na pauta dos países ocidentais da OCDE. Esta mesma já elaborou e publicou 

em 1981 um livro sobre a crise do Estado de Bem-Estar Social, propagandeando 

advertências de que este deveria ser desmantelado para propiciar senso de 

responsabilidade aos cidadãos, que passariam a ser responsáveis pelo seu próprio 

bem-estar. Isso pode ser visto como uma reação à crise do petróleo de 1970 e seus 

efeitos sobre as economias nacionais (KUHNLE, 2018). 

 A visão neoliberal espalhou-se a partir da década de 1980, impulsionada pelas 

vitórias eleitorais de Margareth Thatcher (Inglaterra) e Ronald Reagan (Estados 

Unidos), prevendo um fim do Estado de Bem-Estar Social, mas o modelo mostrou ter 

maior legitimidade social do que se esperava. O paradoxo mais chamativo deste tema 

é que os países com menos políticas públicas voltadas ao Estado de Bem-Estar Social 

foram os que mais atacaram este modelo, adequando-se rapidamente às premissas 

neoliberais. 

 Os países com matriz bismarckiana buscaram implantar um sistema baseado 

na solidariedade nacional, destinando benefícios para as necessidades sociais nos 

domínios externos ao do trabalho, tais como: saúde, família, renda mínima, etc. 

Procuram introduzir políticas sociais ativas e não somente passivas (aferição de 

benefício).  

 Os fundos públicos são seguidamente encaminhados para o capital financeiro 

ao invés de ser aplicado na redução de desigualdades sociais, que é o que a 

Constituição Federal prega. Salvador (2016) destaca que em 2008, em meio à crise 

capitalista internacional, foram encaminhados 70 bilhões por meio da desvinculação 

das receitas da União (DRU) e incentivos fiscais aos empresários para o setor 

financeiro.  

 Estudo da Auditoria Cidadã acerca da dívida do Orçamento Geral da União de 

2017 mostra um percentual de 50,16% nas despesas com juros e amortizações de 

dívidas enquanto apenas 19,13% gastos com previdência social, e, em 2019, mostra 
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o investimento na seguridade social (25,25%) e os privilégios do capital financeiro por 

meio de amortizações de dívidas e juros (38,27%)42  

  

Gráfico 3:  Orçamento Geral da União 2017 

 

   Fonte: SIAFI Elaboração: Fundação ANFIP de estudos tributários e de seguridade social (2019) 

 

                                                           
42 Dados disponíveis para consulta em: https://auditoriacidada.org.br/conteudo/graficos-de-pizza-do-

orcamento-geral-da-uniao-executado-2011-2018/ Acesso em: 17 nov. 2020. 
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Gráfico 4: Orçamento Geral da União (2019) 

 

Fonte: Auditoria Cidadã, com base em dados do SIAF (Sistema Integrado de Administração Financeira 
do Governo Federal).   

 

Com base nos gráficos acima pode-se evidenciar que os investimentos nos 

direitos sociais têm sido irrisórios se comparados com o incentivo concedido ao capital 

financeiro, vez que é quase o dobro do gasto público com a previdência social. As 

tentativas de reforma na previdência social brasileira já vêm sendo implementadas 

indiretamente desde os anos 1990. Os direitos sociais vêm sendo reduzidos em troca 

da hegemonia do capital brasileiro. A governança sempre foi delicada no Brasil e 

especialmente nos países em desenvolvimento, pois ao mesmo tempo que é 

necessário o desenvolvimento das políticas sociais contidas nas Constituições, de 

outro lado é preciso que as elites financeiras se mantenham estáveis para não colidir 

com o mercado internacional.  

As reformas previdenciárias na América Latina têm sido estimuladas pelo 

Banco Mundial e pelo FMI, as quais vêm cada vez mais reduzindo os direitos sociais 

contidos na Constituição Federal sob uma forte evocação do pensamento neoliberal 

(SILVA, 2019). No Brasil, a reforma trabalhista foi o pontapé inicial do processo de 

reforma drástica da previdência, conforme visto no capítulo anterior.  

No final de 2016, após o impeachment de retirada de Dilma Rousseff (PT) da 

presidência do país, o governo Temer (MDB) encaminhou a PEC 287 para reduzir os 
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recursos do orçamento da União para as políticas sociais e ampliar os recursos dos 

juros e remuneração do pagamento da dívida pública. 

As políticas de austeridade passaram a ser implementadas e o posicionamento 

conservador para a criação de um cenário favorável para o recuo da inflação 

desaquecendo a economia, por meio da diminuição do consumo, dos salários e do 

gasto público, elevando a taxa de desemprego, foi utilizado para gerar o aumento da 

confiança dos agentes econômicos impulsionando o consumo e os investimentos 

privados (DIEESE; ANFIP, 2017, p. 13). Nesse panorama ocorreu uma severa 

restrição de crédito e um aumento das taxas de juros, o que, por sua vez, ocasionou 

uma depressão econômica com graves reflexos sociais.  

A taxa de desemprego subiu de 6,5% do último trimestre de 2014 para 11,8% 

no último trimestre de 2016, conforme dados do IBGE, enquanto a dívida pública 

passou de 56,0% em 2014 para 70,0% em 2016. Os conservadores alegam que a 

crise se deu em razão dos direitos sociais, entretanto, Silva (2019) menciona que a 

apropriação do fundo público pelo capital financeiro é o real motivo da crise 

econômica. 

O novo regime fiscal implantado pelos liberais a partir do governo Temer se 

articulou com a Emenda Constitucional 95/2016, ampliando a desvinculação de 

recursos constitucionais garantidos para os investimentos sociais, sendo aprovado 

pelo Congresso Nacional a majoração do percentual desvinculado de 20% para 30%. 

Essa emenda constitucional congelou os gastos sociais por 20 anos limitando seus 

reajustes ao IPCA43 em uma regressão social que acarretará demandas à seguridade 

social em razão do envelhecimento populacional e a falta de investimento em políticas 

públicas voltadas à essa parcela da sociedade (SALVADOR, 2016). 

O exemplo da tendência neoliberal nas políticas públicas brasileiras foi a 

inclusão do fator previdenciário, que teve a finalidade de forçar o trabalhador a 

trabalhar mais tempo para obter uma melhor aposentadoria (FAZIO, 2016). 

Concatenado à esta alteração constitucional, teve-se a PEC 287/16 de Michel Temer, 

que visava o fortalecimento de entidades privadas de previdência. Contudo, tal 

proposta não prosperou em razão da falta de apoio ao Presidente no Congresso 

Nacional e pela situação política do país, que enfrentava a intervenção federal no 

                                                           
43 Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA). 
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estado do Rio de Janeiro, fato este que impede constitucionalmente a aprovação de 

alterações nas regras constitucionais. 

Com a eleição de Jair Bolsonaro a pauta da reforma previdenciária novamente 

ganhou força e foi reapresentada na PEC 6/2019, a qual, após inúmeras alterações e 

debates, foi aprovada pelo Congresso Nacional em outubro de 2019. A proposta inicial 

continha aspectos como a transformação da seguridade social em um fundo de 

capitalização individualizado, a redução dos valores dos benefícios assistenciais em 

valores abaixo de um salário mínimo, majoração da idade de aposentadoria, extinção 

da aposentadoria por tempo de contribuição, entre outros aspectos.  

Depois de muitos debates e inclusão de modificações propostas por deputados 

e senadores, a reforma foi aprovada, tendo como alegações centrais o aumento da 

expectativa de vida da população e a concessão de benefícios em um patamar mais 

elevado tornaria insustentável a previdência pública nas próximas gerações e inviável 

a manutenção do pacto intergeracional face à inversão já em curso da pirâmide etária, 

conforme colaciona-se no gráfico a seguir. 

Gráfico 5 - Pirâmide etária brasileira (2012 – 2018) 

 

Fonte: IBGE Educa (2019) 

 O gráfico acima revela que, de fato, a expectativa de vida do brasileiro 

aumentou quando comparado com o ano de 2012, ao mesmo tempo em que caiu o 
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percentual da população economicamente ativa no mercado de trabalho. No entanto, 

vale a ressalva de que foi realizada a CPI da Previdência em 201744, a qual teve por 

conclusão que, mesmo diante da inversão da pirâmide etária, a previdência social 

brasileira é superavitária. O superávit estimado com base em dados das receitas e 

despesas do governo foi de 20,1 bilhões em 2015 (SILVA, 2019). O debate teve 

sequência no processo de reforma previdenciária em 2019.  

 

4.5 Exame crítico das reformas neoliberais da previdência social  

 

As propostas de reestruturação do Estado de Bem-Estar Social, incluindo os 

modelos de previdência social, assumiram diferentes perspectivas, desde o ideário 

neoliberal radical de Margareth Thatcher e Ronald Reagan até as regressões mais 

“brandas” feitas em nome da “terceira via”, propostas por lideranças socialdemocratas 

europeias como Felipe González, na Espanha.  

Kuhnle (2007) aduz que essas tentativas não produziram grandes efeitos no 

plano concreto dos países europeus envolvidos, em face de estarem fortemente 

estruturados como os welfare states da Alemanha, França, Países Baixos e Grã-

Bretanha. As mudanças pretendidas não foram capazes de regredir com o padrão 

civilizatório já construído. Merrien (2018) refere que mesmo que existam outras 

orientações, de cunho neoliberal, a maioria dos governos se esforça para manter um 

governo com o coração do Estado de Bem-Estar Social, essencialmente na área da 

seguridade social.  

Um dos grandes desafios dos Estados de Bem-Estar Social é em relação às 

questões demográficas, ou seja, é preciso uma “recalibragem” do Estado Social em 

razão do aumento da expectativa de vida dos cidadãos, fazendo com que haja a 

necessidade de uma revisão dos benefícios e pensões atribuídas a estes (FERRERA, 

2007). Os esforços de adaptação vêm sendo conduzidos à luz de uma incorporação 

recíproca de características dos modelos bismarckianos e beveridgianos. Merrien 

                                                           
44 O relatório aprovado por unanimidade contou com 31 audiências públicas e sugeriu uma extensa 
série de providências a serem tomadas pelo governo, dentre elas o aumento do teto dos salários de 
benefício e a cobrança dos grandes devedores da previdência social (todos grandes empresas) e a não 
aplicação da DRU nas receitas da Seguridade Social (SENADO FEDERAL, 2019). 
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(2018) menciona que os países de primeiro mundo vêm adotando medidas 

sistemáticas de universalização dos benefícios cedidos aos cidadãos, enquanto os 

que já os possuem vêm alterando para uma dimensão maior quanto à contributividade 

dos cidadãos para percepção dos benefícios.  

A longevidade das populações é um dos fatores que mais se destacam, pois, 

os Estados se veem em uma encruzilhada perante a necessidade de compatibilização 

dos benefícios com idade mínima e os custos empreendidos para a preservação do 

sistema. Em verdade essa recalibragem da seguridade não é uma vitória neoliberal, 

mas sim, uma demonstração de que quando garantidas as condições mínimas ao 

cidadão este poderá ter uma vida digna e longa, sendo que a revisão dos benefícios 

e do sistema de seguridade neste aspecto é meramente uma evolução do sistema de 

políticas públicas de proteção social, conforme Delgado e Porto (2018). 

A influência neoliberal foi incapaz de desestruturar o Estado de Bem-Estar 

Social europeu, porém influenciou fortemente os organismos internacionais como BIS, 

FMI, Banco Mundial, BIRD, GATT/OMC, etc. E, também, impactou fortemente os 

círculos universitários e as burocracias estatais, especialmente nos países periféricos 

do capitalismo central, como a América Latina. De modo curioso, Delgado e Porto 

(2018) demonstram que os países que sequer haviam alcançado patamares mais 

elevados de benefícios sociais do Estado de Bem-Estar Social foram os que mais 

embarcaram na onda neoliberal, como Brasil, México, Chile e Argentina nas décadas 

de 1980 e 1990. 

 Um comparativo do caso europeu com o brasileiro revela uma diferença na 

concepção ideológica de fundo: aqui as propostas apresentadas nos dois últimos 

governos estão mais próximas do neoliberalismo “radical” do que de uma “terceira 

via”.  Tanto a PEC 287/16 de Michel Temer, a qual não foi aprovada, quanto a PEC 

06/19 de Jair Bolsonaro, aprovada em outubro de 2019 pelo Congresso Nacional, 

orientaram-se por um nítido viés neoliberal, alegando que, em face da crise fiscal, das 

alterações demográficas e da necessidade do equilíbrio financeiro e atuarial da 

previdência pública, seriam essenciais para a manutenção do sistema de proteção 

social. O argumento do governo para a aprovação da PEC 06/19 foi de que só existiam 

três alternativas se não aprovasse a reforma: o aumento de impostos, o aumento da 

dívida pública ou a redução de outras despesas. O governo rechaçou todas as 
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alternativas alegando que o baixo crescimento econômico do Brasil se deve à alta 

carga tributária, baixo investimento público e altas taxas de juros. 

 De acordo com os relatórios apresentados pelo governo Bolsonaro, sem a 

reforma, os custos do Estado para com a previdência passariam de 53,4% em 2019 

para 75% em 2026, inviabilizando outras políticas públicas de responsabilidade do 

governo federal. A PEC 06/2019 demonstrou o caráter neoliberal quando propôs 

alterações substanciais como o recebimento de valores inferiores a um salário mínimo 

para o cidadão baixa renda (idoso ou deficiente) que receber benefício assistencial, o 

LOAS, alteração esta que não foi aprovada pelo Congresso Nacional, mas, em 

contrapartida, não toca nas isenções e renúncias concedidas a setores empresariais 

nem no reequacionamento da dívida pública. Não alterou a tributação da exportação 

do agronegócio visando reequilibrar o sistema rural. Não houve alteração na cobrança 

da dívida ativa da previdência, sendo que na CPI da Previdência45 restou demonstrado 

que as maiores devedoras (equivalente a 62% das dívidas para com a previdência) 

são entidades privadas como, por exemplo: JBS (R$ 2,1 bilhões), Banco Bradesco 

(R$ 465 milhões), Banco Itaú (R$ 88 milhões), Varig (R$ 3,8 bilhões), Lojas 

Americanas (R$ 166 milhões), Gerdau (R$ 5,5 bilhões), Ford (R$ 141 milhões), Pirelli 

(135 milhões), Vale (R$ 275 milhões), entre outras tantas. As dívidas para com a 

previdência totalizam em torno de R$ 500 bilhões ao ano.  

 Vale destacar, ainda, que dentre os deputados federais e senadores existem 

mais de 40 membros que também são proprietários de empresas com altas dívidas 

para com a previdência, como é o caso de Fernando Collor (PROS), senador que 

possui uma dívida total de R$ 140 milhões, o Pastor Marcos Feliciano (PSC), deputado 

federal, que possui uma dívida total de mais de R$ 26 milhões, Pedro Westphalen 

(Progressistas), com uma dívida total de mais de R$ 44 milhões, e Joice Hasselmann 

(PSL), deputada federal, que possui dívida total de mais de R$ 5 milhões. Logo, pode-

se notar que o maior interesse do governo não é efetivamente garantir uma 

previdência social pública estável e equilibrada, visto que poderia cobrar as dívidas 

das grandes empresas e restituir os cofres públicos sem afetar tanto o cidadão. 

Contudo, o alvo da reforma foi, de fato, a aposentadoria dos trabalhadores.  

                                                           
45 Relatórios de acesso públicos disponíveis no site do Senado Federal. 
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 Note-se que a proposta inicial apresentada pelo governo Bolsonaro, elaborada 

pela equipe econômica de um ex-integrante do governo ditatorial chileno de Augusto 

Pinochet, o ministro Paulo Guedes46, estava inspirada claramente no modelo chileno, 

especialmente no que diz respeito ao regime de capitalização. A proposta do governo 

visava aumentar a idade para aposentadorias de homens e mulheres 

(respectivamente 65 e 62 anos), a transição de um regime de repartição para um 

regime de capitalização individualizada, baseado no modelo chileno, onde cada 

trabalhador seria responsável pela arrecadação de seu benefício, deixando os valores 

acumulados no mercado para investimentos.  

Ainda, a proposta do governo visava reduzir os valores do benefício de 

prestação continuada da assistência social (LOAS) voltado ao idoso e a pessoa com 

deficiência em estado de miserabilidade para valores inferiores a um salário mínimo 

(pela proposta deveria se dar no valor de R$ 400,00) e outras alterações específicas 

em benefícios também foram trazidas pelo governo, como, por exemplo, a extinção 

da aposentadoria por tempo de contribuição, trazendo a necessidade de o trabalhador 

comprovar 40 anos de trabalho para o recebimento do salário integral. 

 Parte das propostas iniciais não foi aprovada como a redução dos benefícios 

de assistência social, os quais são voltados à população carente e não segurada na 

previdência, e, o sistema de capitalização. A proposta do governo ainda visava 

mudanças para o trabalhador rural47, alterando a idade de aposentadoria de 60 anos 

para homens e 55 anos para mulheres para 60 anos para ambos os sexos e 

aumentando o tempo de contribuição de 15 anos para 20 anos. Entretanto, tais 

propostas não foram aprovadas no congresso nacional. A proposta aprovada, sob o 

comando das forças do chamado Centrão no Congresso Nacional, é considerada 

“mais moderada”. Todavia, as mudanças são bastante profundas. O quadro a seguir 

apresenta uma síntese das principais mudanças da Previdência de acordo com a 

Emenda Constitucional nº 103, de 12/11/2019.  

                                                           
46 Vale ressaltar que o ministro Paulo Guedes, de posição assumidamente liberal, integrou a escola de 

Chicago (conhecida pela defesa do mercado livre) e é um dos fundadores do Banco Pactual, o qual é 
um banco de investimentos brasileiro que atua nos fundos de pensões e previdência privada. 
47 A única alteração aprovada que prejudicou os trabalhadores rurais foi a desnecessidade de 

declaração dos sindicatos quanto à atividade rural. Assim, agora o INSS é responsável por formulários 
extensos que serão preenchidos pelo trabalhador, o que acabou burocratizando a atividade da 
autarquia. 
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Quadro 2 - Principais mudanças da Previdência Social aprovadas em 2019 
 

Item Regra anterior Nova regra 

Aposentadoria por idade 
trabalhador urbano 

60 anos mulher/ 65 anos 
homem + 15 anos de 
contribuição 

62 anos mulher/ 65 anos homem 
+ 20 anos de contribuição (sendo 
pago 60% da média salarial se 
aposentado com os 20 anos de 
contribuição) 

Cálculo da aposentadoria Era feita a média de 80% das 
maiores contribuições do 
segurado, excluindo-se as 
20% menores 

Os trabalhadores terão direito a 
60% do valor do benefício 
integral, acrescendo-se 2 pontos 
a cada ano 

Aposentadoria por tempo 
de contribuição 

35 anos de tempo de 
contribuição para homens/ 30 
anos para mulheres 

Não existirá mais essa 
modalidade de aposentadoria 

FGTS para aposentados Empresa tem que recolher 
mensalmente e pagar 40% 
quando acontecer a 
demissão 

Não existirá mais essa 
modalidade. 

Insalubridade O trabalho em ambiente 
insalubre diminui o tempo 
necessário para se 
aposentar. 

Não vai mais existir essa 
modalidade. 

Pensões O(a) viúvo (a) segue 
recebendo o mesmo valor 
que o falecido recebia  

Viúvo(a) vai receber 60% do que 
o falecido recebia, se tiver 
dependentes mais 10% por 
dependentes até 4 dependentes. 

Alíquota de contribuição Máximo de 11% Máximo de 14% no regime geral 
e 22% no serviço público 

Fonte: Lei 8212, Lei 8213, EC 103/2019.  

Uma das maiores alterações da reforma da previdência foi a retirada da 

aposentadoria por tempo de contribuição, a qual permitia que o trabalhador se 

aposentasse aos 35 anos de contribuição independentemente da idade. Com a 

reforma, passou a ser necessário o cumprimento do requisito etário juntamente com 

o tempo mínimo de contribuição, o que fará com que os trabalhadores permaneçam 

bem mais tempo na vida laboral ativa.  

 Outro alvo da reforma era igualar as idades de percepção de aposentadoria por 

idade para homens e mulheres, o que não foi aprovado pelo Congresso Nacional. Em 

contraponto foi majorada a idade de percepção da aposentadoria por idade das 

mulheres, de 60 anos para 62 anos de idade. Outro ponto alterado foi o cálculo para 

percepção da aposentadoria especial (com agentes danosos à saúde dos 
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trabalhadores) sendo agora avaliada por “pontos”, ou seja, idade somada ao tempo 

de contribuição, dependendo de análise de risco (alto, médio ou leve), para saber qual 

o mínimo de pontos para a concessão do benefício. Esta medida forçará os 

trabalhadores a permanecerem mais tempo em condições insalubres ou penosas, 

expostos a agentes nocivos à sua saúde, para completarem o tempo necessário à 

percepção do benefício previdenciário. 

 Desta maneira, como pode-se notar, a reforma previdenciária aprovada pela 

PEC 6/2019 demonstra claramente o atendimento do governo quanto aos anseios do 

mercado que, desprezando preceitos constitucionais como a proibição do retrocesso, 

optaram por aprovar uma reforma que tem por objetivo tolher direitos dos 

trabalhadores, forçando-os a se manter no mercado de trabalho em piores condições 

e por mais tempo, mesmo quando haviam alternativas como a cobrança dos grandes 

devedores, a diminuição das isenções e tributação da exportação do agronegócio, 

além do imprescindível debate sobre o reequacionamento da dívida pública, 

responsável por angariar mais de 40% dos recursos do orçamento federal.  

O relatório da CPI da Previdência, de 2017, foi ignorado pelo governo, visto que 

concluiu por unanimidade que não existia o déficit da previdência, muito pelo contrário, 

o que ficou comprovado pelas auditorias e oitivas e foi exposto no relatório é que a 

previdência social é superavitária e o teto dos salários de benefício poderiam ser 

majorados de R$ 5.839,45 para mais de R$ 8.000,00. Assim, evidencia-se que a 

reforma da previdência se coaduna com as tendências neoliberais que estão 

influenciando as redes de proteção social do mundo todo.  
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5 REAFIRMAÇÃO DO ESTADO DE BEM-ESTAR, DA PROTEÇÃO SOCIAL E DA 

SOLIDARIEDADE INTERGERACIONAL NO PENSAMENTO COMUNITARISTA 

  

O capítulo que segue tem como escopo analisar a reafirmação do Estado de 

Bem-Estar social, da proteção social e da solidariedade entre as gerações como elo 

fundamental do pensamento comunitarista, o qual contrapõe-se ao neoliberalismo. 

Apresentar-se-á a concepção do comunitarista Amitai Etzioni, o qual defende o 

equilíbrio entre Estado, mercado e comunidade, para tanto será observada a 

importância das comunidades para a formação das políticas públicas e a prestação 

do serviço público48, especialmente as políticas sociais de previdência e assistência 

social sob o viés da inclusão e participação do cidadão, observando-se as 

experiências nacionais e internacionais que vão ao encontro deste pensamento. 

Assim, é preciso considerar que cooperar para sobreviver, essa é a base da 

vida em comunidade. A cooperação, ou seja, o engajamento entre seres em uma 

atividade mutuamente benéfica foi o alicerce da sobrevivência de diversas espécies 

como cupins, formigas, e, inclusive, do homo sapiens, conforme menciona Kropotkin 

(2009). Harari (2017) aduz que a revolução cognitiva na capacidade de transmissão 

de informações teve um viés muito maior do que se poderia imaginar, pois possibilitou 

a cooperação entre um grande número de estranhos, o que serviu de base para a 

inovação do comportamento social e senso de responsabilidade. Os seres humanos 

romperam com barreiras e se perpetuaram no ecossistema mundial a partir da 

colaboração e da mutualidade.  

 A colaboração, cooperação, mutualidade ou solidariedade, fenômeno social 

caracterizado por favorecer o conjunto dos envolvidos, diz Schmidt (2017), é 

impulsionada nos humanos por uma característica natural fundamental: a empatia, 

isto é, a capacidade de se colocar no lugar do outro, partilhar emoções alheias. A 

empatia é um dos alicerces também do altruísmo, da preocupação desinteressada 

com o bem do outro, assinala Ricard (2015). A capacidade empática pôde 

desenvolver-se ao longo dos tempos em razão da plasticidade49 do nosso cérebro e 

                                                           
48 Para Reck (2010) serviços públicos são operações do sistema jurídico acoplados com os sistemas 

da administração e por vezes da economia. 
49 A plasticidade do cérebro é a capacidade deste em se remodelar em função das experiências do 

sujeito, reformulando as suas conexões em função das necessidades e dos fatores do meio ambiente, 
podendo aprender atividades antes desconhecidas (WAAL, 2010). 
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dos neurônio-espelhos50, que fazem com que não exista fronteira entre eu e você, 

espelhando emoções de uns nos outros, como nos casos onde nos arrepiamos por 

ver um animal peçonhento na televisão ou uma cena emocionante no cinema, e 

automaticamente, nos conectamos com a outra pessoa (WAAL, 2010). Bauman e 

Donkis (2014) mencionam que a solidariedade humana é um atributo natural de 

sobrevivência do ser humano. 

 Embora bem assentadas nos estudos da neurociência e biologia, a empatia e 

a solidariedade são desconsideradas quanto ao seu significado econômico e social 

pelas teorias neoliberais, isto porque somos bombardeados intensivamente nas 

últimas décadas com teorias pessimistas sobre nós mesmos e sobre as outras 

pessoas. Atos benevolentes são tidos como exceção e não como regra. O pensador 

escocês Adam Smith (1796)51 teve muita influência na formação desse pensamento 

quando sustentou que vendedores e compradores esforçam-se por proporcionar os 

melhores serviços não por interesse público, mas pelo interesse de maximizar seus 

ganhos. Os bens e serviços seriam melhor distribuídos pela mão invisível do mercado 

e os interesses da comunidade melhor atendidos na medida em que as pessoas 

simplesmente se dedicassem ao próprio interesse (KRZNARIC, 2015). 

Assim, o pensamento liberal e neoliberal contrapõe-se à capacidade de 

cooperação dos seres humanos e viola o princípio basilar social – a solidariedade – 

que é a premissa conectiva da vida em comum e das políticas públicas de proteção 

social. Muller e Surel (2002) apontam que as políticas públicas regulam conflitos entre 

os interessados. A compreensão das políticas públicas requer que se analise o 

contexto social, os agentes envolvidos, os grupos afetados pela ação estatal, a cultura 

e os valores das comunidades envolvidas. Logo, o desenvolvimento da proteção 

social no Estado de Bem-Estar Social, como visto no capítulo anterior, foi uma forma 

de resposta para o problema da ausência de proteção social e solidariedade até então 

vigente. 

 

                                                           
 
50 Em 1992, na Universidade de Parma, na Itália, pesquisadores descobriram que os macacos têm 
células especiais no cérebro que se tornam ativas quando o animal tenta alcançar um objeto ou quando 
vê alguém tentando fazê-lo. Logo, descobriu-se que os seres humanos têm também estas células que 
nos conectam com outros seres e faz com que sintamos estar no lugar destes. 
51 Obra original lançada em 1776. 
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5.1 Comunitarismo versus neoliberalismo: a contraposição de Amitai Etzioni à 

concepção econômica neoclássica 

 

 A concepção político-econômica dominante desde a década de 1980, o 

neoliberalismo, assenta-se em bases assentadas por Adam Smith no século XVIII 

acerca da natureza egoísta do ser humano, sendo o livre mercado a melhor forma de 

organizar economicamente as predisposições egoístas de produtores, vendedores e 

consumidores. Na filosofia, a ideia da natureza egoísta dos humanos já havia sido 

proclamada por Hobbes, com sua máxima de que o “homem é o lobo do homem”. A 

mão invisível tornou-se o marco do pensamento econômico neoclássico alicerçando 

as políticas do livre comércio, atualizada ao longo do século XX por autores como 

Friedrich von Hayek (2017), que afirmou que a união pelo esforço em ganhar mais 

também beneficiaria os semelhantes, alegando que o comércio é mais antigo que o 

Estado e este mantém os indivíduos “reféns” caso não haja liberdade para o exercício 

do comércio.  

Além das formulações econômicas, a concepção individualista (neo)liberal tem 

fortes aliados em outras ciências. Na biologia, a teoria evolucionista de Darwin, 

apresentada em A Origem das Espécies (1859), cuja premissa da “seleção natural” 

foi largamente utilizada para propagar que tanto na natureza quanto na sociedade a 

evolução se dá com a seleção dos mais aptos; e os mais aptos socialmente são 

aqueles que conseguem gerar riqueza. Autores conhecidos como “darwinistas 

sociais”, como é o caso de Mises (2017), argumentam que a teoria darwinista justifica 

a lógica mercado. Na psicanálise, o pensamento de Freud também serviu como 

respaldo para a concepção neoliberal: sua formulação sobre a necessidade do 

controle social dos impulsos básicos foi utilizada para fundamentar a noção de que o 

homem é, por natureza, egoísta (KRZNARIC, 2015).  

O entendimento de que somos por natureza incorrigíveis egoístas e 

individualistas se expressa em imagens sombrias e jargões de que “bonzinho sempre 

se dá mal”, “cada um por si”, entre outros. Contudo, vale a ressalva, pouco lembrada, 

de que o próprio Adam Smith ofereceu um revide à teoria do estado de natureza de 
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Hobbes52, ao aduzir que, por mais egoísta que o homem pudesse ser, ainda assim 

existem princípios que o fazem se interessar pela sorte e felicidade dos outros, sendo 

esta necessária para si mesmo pelo simples prazer de contemplá-la. Darwin (1871) 

também reconheceu, em obras de menor impacto, que o homem tem um lado 

benevolente, de sociabilidade e instinto social, e se convenceu da capacidade de 

cooperação e reciprocidade, que são tão importantes quanto a competição. 

Infelizmente a conclusão de Darwin quanto à relevância do lado empático foi pouco 

levada em consideração.  

 Embora os liberais tenham ignorado ou minimizado as características humanas 

da cooperação, estas sempre se manifestaram na construção da sociedade e na 

mantença desta. Essa característica é imprescindível de ser ressaltada, pois configura 

um fator fundamental da evolução humana e da expansão destes pelo planeta. O 

reconhecimento de que os humanos são uma espécie colaborativa, animais sociais, 

constitui a base dos valores comunitários. A evolução humana baseada na ideia de 

mutualidade e cooperação é o alicerce para a formação de sistemas de proteção 

social solidários. A cooperação é a chave essencial da sobrevivência da espécie 

humana. O fato histórico do convívio dos humanos em bandos, clãs e tribos, afirma 

Schmidt (2017) está na raiz dos valores e crenças que culturalmente justificam e 

reforçam os laços afetivos e impulsionam as ações cooperativas, entre as quais as de 

proteção social. 

 Entre as concepções filosófico/políticas das últimas décadas, o comunitarismo 

se destaca por recuperar o conceito de comunidade, que vinha sendo desprestigiado 

pelo pensamento liberal de cunho individualista ao longo do Século XX. Com o 

conceito de comunidade, os comunitaristas resgatam a concepção presente na visão 

aristotélica do ser humano como animal social e político, e de que os indivíduos só 

são compreensíveis dentro de seu contexto social e histórico. As comunidades 

caracterizam-se, segundo Etzioni (2019), por serem ambientes de afeto e de 

compartilhamento de valores, e desempenham um papel de grande importância na 

vida social.  

                                                           
52 Thomas Hobbes, em O Leviatã, desenvolve uma conhecida teoria de que a natureza conflitiva e 
egoísta dos humanos justifica um Estado todo-poderoso. No “estado de natureza”, os indivíduos são 
livres, mas, uma vez que todas as coisas são escassas, há uma constante guerra de todos contra 
todos. O interesse próprio de acabar com a guerra e garantir a segurança está na raiz do “contrato” 
social que dá origem ao Estado.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra
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Etzioni (1998) refere que o termo comunitarismo foi cunhado por Barmby em 

1841, designando uma comunidade formada para pôr em prática teorias socialistas e 

comunistas. Seu significado contemporâneo é outro, pelo fato de que ao longo do 

século XIX e XX a visão de comunidade difundida por socialistas, comunistas, 

nacionalistas e até nazistas adquiriu muitas vezes conotações autoritárias e de 

desrespeito aos direitos individuais. Tendo presente a crítica dos filósofos (Sandel, 

Walzer, Taylor, McIntyre) a John Rawls e ao individualismo liberal, o movimento 

comunitarista norte-americano passou a empregar o termo comunitarismo enquanto 

pensamento cuja preocupação fundamental é a comunidade (e não o Estado ou 

mercado), e que reconhece que comunidade e indivíduo são polos de mesma 

importância (ETZIONI, 1998, 2007). Tal concepção é a empregada no presente 

estudo. 

 Martin Buber (2012) é uma das grandes referências do pensamento 

comunitarista, pela sua elaboração sobre a centralidade das relações Eu-Tu, as 

relações autênticas entre as pessoas, que são distintas das relações Eu-coisas, 

proeminentes no mercado. Diferentemente das concepções coletivistas, que colocam 

a comunidade acima do indivíduo e justificam o atropelo de direitos individuais em 

nome da nação, da classe, etc, Buber desenvolve a ideia de que a valorização da 

comunidade não se opõe à valorização dos indivíduos, cuja realização e promoção 

constitui o sentido da própria comunidade. O comunitarismo diferencia-se, por isso, 

tanto do coletivismo como do individualismo. A perspectiva comunitarista realça tanto 

o bem comum como o bem individual, enfatizando o auxílio mútuo (reciprocidade, 

solidariedade) como uma das marcas da vida em comunidade, visando a realização 

dos ideais de fraternidade, igualdade e liberdade (SCHMIDT, 2013). 

Condutas egoístas ou individualistas minam a vida em comunidade. 

Comunidades saudáveis primam por combinar os direitos individuais com a 

responsabilidade social, estimulando comportamentos colaborativos. A todos deve ser 

assegurado um mínimo básico satisfatório, condição essencial ao convívio pacífico, o 

que não constitui nenhum desestímulo ao trabalho. As comunidades também são 

ambientes em que se desenvolve o altruísmo, a benevolência, mas não é sobre o 

altruísmo que se deve assentar a lógica das políticas públicas, o que pode levar ao 

retorno à visão caritativa, filantrópica. O fundamento das políticas está nas relações 
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de mutualidade, de colaboração e de responsabilidade social de todos para com todos 

(ETZIONI, 2019).  

A proposição comunitarista visa edificar as políticas públicas, com destaque 

para as políticas protetivas, na reciprocidade ou auxílio mútuo tem respaldo nas 

diferentes teorias da cooperação (SCHMIDT, 2017) e tem um de seus principais 

sustentáculos na interpretação renovada do evolucionismo, a partir dos trabalhos de 

Piotr Kropotkin (2009). O autor afirma com base nas suas observações de variadas 

espécies animais que a cooperação é a característica fundamental de seres sociais, 

como os humanos, materializada na enorme variedade de associações em todas as 

sociedades conhecidas, que comprovam que a cooperação é a base do 

desenvolvimento das comunidades e dos indivíduos. Sem desmerecer a importância 

do altruísmo, a melhor organização da vida em sociedade é aquela apoiada na ajuda 

mútua e na solidariedade. 

As políticas públicas de proteção social nada mais são que pactos geracionais 

de auxílio mútuo, baseados na ideia de cooperação, que se assenta no espírito social 

de “crédito e débito” de cada membro, uma premissa fundamental da solidariedade 

social. Eventos danosos da vida cotidiana, como acidentes, perda da capacidade 

laboral, idade avançada, doença ou morte podem acometer qualquer pessoa. E é 

justamente por isso que todos, ainda aqueles que não tenham sido acometidos por 

esses eventos, devem se solidarizar com os que necessitam de auxílio (IBRAHIM, 

2015). O ato de ser solícito não se esteia apenas no valor de prestar ajuda ao outro, 

mas sim na consciência de que quando precisar vai poder contar com os outros, com 

a comunidade (CACIOPPO; PATRICK, 2010).  Nesse sentido, o comunitarismo é a 

teoria que prima pelo equilíbrio entre Estado, sociedade e mercado, uma visão que 

ultrapassa a dicotomia público e privado. Esta teoria assegura que para uma boa 

sociedade é preciso existir essa igualdade das esferas, sem sobreposição de uma à 

outra. 

A noção de proteção social é central à visão comunitarista e o zelo por ela é 

apontado como uma das principais funções do Estado. Na base do comunitarismo 

está a premissa de que é preciso tratar as pessoas como um fim em si mesmas, que 

as pessoas não devem ser utilizadas para fins do mercado ou outros. Indivíduo e 

comunidade são dois polos inseparáveis da vida em sociedade; o auxílio mútuo e a 

assistência ao bem-estar de todos são pré-condições para uma vida digna. A proteção 
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social não é assunto só do Estado: a perspectiva comunitarista se alicerça na 

complementaridade entre Estado, comunidade e mercado. Etzioni (2019) afirma 

  Neste trabalho utiliza-se a teoria comunitarista na sua formulação 

contemporânea, desenvolvida especialmente a partir da década de 1980. Bauman 

(2007) refere que o termo comunidade como forma de expressar uma população 

habitante de um mesmo território soberano do Estado está cada vez mais destituída 

de substância. Este posicionamento está em conformidade com o que destaca Etzioni 

(2011), pois para este, comunidade é aquela rede de troca de valores morais e ligada 

por vínculos de afeto. 

 O comunitarismo se apoia na longa reflexão filosófica sobre a comunidade, a 

qual se inicia com os gregos, particularmente em torno da comunidade política, a polis. 

Os ideais de comunidade já eram muito fortes, conforme se lê em Aristóteles (2008). 

Antigo, o tema se mostra perene sob diferentes condições históricas e sociais. O 

comunitarismo contemporâneo não é avesso ao mercado ou ao Estado, muito pelo 

contrário, reconhece a necessidade do desenvolvimento das funções públicas e da 

atuação do mercado, porém, não devem se sobrepor às comunidades. A 

complementaridade entre as esferas é a melhor forma de assegurar um Estado de 

Bem-Estar Social (SCHMIDT, 2017). Vale lembrar que não somente os comunitaristas 

defendem essa linha de pensamento. O economista Thomas Piketty (2014) 

argumenta que a redução da desigualdade social e o fortalecimento da proteção social 

de bem-estar requerem um Estado forte, porém implicam em uma atuação conjunta 

de fundações e associações, que atuem em setores como saúde e educação. É uma 

economia mista, uma inovação da propriedade. 

 O comunitarismo responsivo – movimento articulado por Etzioni (2006) e outros 

intelectuais norte-americanos, cujas diretrizes estão expostas em uma plataforma 

publicizada em 1991 – constitui um contraponto ao neoliberalismo e ao 

conservadorismo. Este movimento prima pelo fortalecimento das comunidades nas 

sociedades ocidentais. Visa políticas públicas que reforcem a vida comunitária e 

deleguem serviços à coletividade sempre que estas tiverem condições de executá-

las. Vale lembrar que a defesa da ação comunitária nada tem a ver com “Estado 

mínimo” ou rejeição do Estado de Bem-Estar, conforme Schmidt (2017), pois o 

movimento enaltece a cooperação entre as esferas, não a substituição das funções 

do Estado pelo mercado ou sociedade civil. 
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 Em linhas gerais, o comunitarismo pode ser definido como um “ideário que 

confere centralidade à comunidade (e não ao Estado ou ao mercado), e que inclui um 

leque de formulações filosóficas, sociológicas, políticas e econômicas [...]” (SCHMIDT, 

2017, p. 165). Para Etzioni (2001), comunidades são, essencialmente, redes de 

compartilhamento de afeto e um compromisso de valores e uma identidade 

compartilhada, sendo ambientes de relações Eu-Tu (ou eu- Nós), baseada em fins, 

enquanto o mercado é alicerçado na relação eu-Isso, baseada em meios (BUBER, 

1987). Assim, criam-se laços e vínculos sociais entre os seres humanos, sem fins ou 

interesses diversos, formando relações autênticas. São os valores morais 

compartilhados pela comunidade que permitem dizer se ela é boa ou não; e as 

comunidades democráticas têm uma relevância moral fundamental, ao fomentar o 

engajamento dos membros em atividades em prol do bem comum e da boa sociedade 

(ETZIONI, 2001). 

 Em sintonia com diferentes correntes intelectuais, o comunitarismo realça a 

importância dos vínculos sociais. A neurociência, conforme Cacioppo e Patrick (2010), 

comprova a importância dos vínculos sociais através de diversas pesquisas. Os 

autores mostram que os laços sociais são indispensáveis à saúde, evitam/curam 

depressões, promovem terapia ao alterar a química do cérebro, bem como se 

traduzem em redes de cooperação e fortalecem o desenvolvimento da empatia, 

tornando os cidadãos mais ativos e sociáveis. A pior sanção que pode ser imposta a 

um humano é o ostracismo. Todavia, isso não implica que todo e qualquer grupo social 

e qualquer relação social promova o bem comum. Etzioni não alega que toda 

comunidade é boa em si. A boa comunidade é tão somente aquela que se assenta e 

promove valores próprios do bem comum, tendo um balanço entre o vínculo social e 

o indivíduo. O equilíbrio entre o bem comum e a autonomia individual é primordial para 

o desenvolvimento de uma boa sociedade e boa comunidade (SCHMIDT, 2017).  

 Etzioni (2014) menciona que as ideias comunitaristas mais proeminentes 

incluem o bem comum e o esforço em encontrar um equilíbrio entre responsabilidades 

sociais e direitos individuais. Duas teses são de especial relevância para o debate 

político brasileiro: a ênfase no equilíbrio entre comunidade e indivíduo e entre bem 

comum e autonomia individual. Trata-se de um afastamento tanto do coletivismo 

quanto do individualismo, formulando uma ponte entre socialismo e liberalismo. Há 
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uma forte insistência na ideia de que a boa sociedade requer harmonizar Estado, 

mercado e comunidade (SCHMIDT, 2017). 

Etzioni desenvolve uma forte crítica ao paradigma neoclássico, adotado pelo 

neoliberalismo, especialmente na sua obra The Moral Dimension: toward a new 

economics (2007). De acordo com Etzioni (2007) o paradigma liberal neoclássico 

apoia-se em falsas premissas, como a do individualismo inato do ser humano, voltado 

permanentemente à busca do prazer. Enquanto os neoclássicos entendem que o ser 

humano tem uma única fonte de valoração – o prazer - o pensamento comunitarista 

afirma duas fontes de valoração – a moralidade e o prazer. Contrariamente à tradição 

racionalista/iluminista, concebe que a base racional dos humanos é limitada e que as 

decisões são sempre sub-racionais, influenciadas por fatores sociais e pelas 

emoções. Em contraste com a visão individualista, a deliberação deve começar pela 

coletividade e não pelo indivíduo. Contudo, vale lembrar que o comunitarismo 

distancia-se do coletivismo; no comunitarismo a pessoa não é “consumida” pela 

coletividade, e, sim, é uma parte integral.  

Para Etzioni (2020), a racionalidade nem sempre é seguida, pois acaba por 

interagir com as emoções e os valores sociais. Os elementos valorativos e culturais 

influenciam as tomadas de decisões públicas e privadas. O autor exemplifica que, pela 

visão neoclássica os bens de consumo são a prioridade dos sistemas capitalistas, 

porém a China comunista aponta o poder onipresente dos bens de consumo que 

atendem o que as pessoas “querem” de acordo com suas “necessidades”. A questão 

é que as decisões tomadas pelo cidadão, pela comunidade ou pelo Estado são 

decisões mescladas de sentimentos e racionalidades. Logo, as decisões acerca da 

previdência, sua organização em diferentes países e do sistema de proteção social 

em si, é fruto das diferentes percepções sobre os riscos sociais e sobre a necessidade 

de proteção social a partir de construções racionais e valorativas das diferentes 

sociedades. 

 Os comunitaristas não apresentam a comunidade como a solução ideal para 

todos os problemas. Na verdade, reivindicam o fortalecimento das comunidades em 

um contexto social e histórico definido, os Estados Unidos e as sociedades ocidentais 

contemporâneas, por entender que a vida comunitária vem sendo depreciada pelo 

individualismo e esquecida em decorrência da dicotomia público/privado. Certamente 

há de se ter cuidado com a transposição de ideias e teorias de um país para outro. A 



127 
 

produção teórica de Etzioni está fortemente voltada aos temas candentes nas políticas 

públicas nos Estados Unidos e leva em conta a tradição liberal-democrática daquela 

sociedade. Aqui há de se ressalvar que o Estado precedeu a sociedade civil, e práticas 

como patrimonialismo e clientelismo se enraizaram na nossa sociedade civil há muito 

tempo. A falta de participação cidadã nos assuntos públicos, a disparidade econômica, 

a pobreza e a grande desigualdade econômica são elementos centrais da nossa vida 

social. Logo, embora este trabalho se apoie em premissas comunitaristas, há um 

constante esforço para ler as premissas à luz das questões centrais do contexto atual.  

A visão comunitária de Amitai Etzioni e do movimento comunitarista responsivo, 

que buscou se diferenciar de outras concepções que realçam a comunidade (como o 

comunismo e o comunitarismo asiático)53, se opõe ao neoliberalismo e à visão 

econômica neoclássica, confronta o individualismo exacerbado e o conservadorismo 

fundamentalista presentes na cultura norte-americana, alegando que o liberalismo não 

leva em consideração a relevância da comunidade para a formação da identidade 

pessoal, o pensamento moral e político (SCHMIDT, 2011). Etzioni entende que existe 

uma terceira via entre a visão individualista mercadológica (neoliberal) de privatismo 

e a visão estatista (socialismo do século XX). Esta terceira via abrange dimensões 

fundamentais da vida em sociedade como política, educação, economia, ética e 

cultura. 

Etzioni (1974) realça a importância das organizações na difusão de valores 

favoráveis ou desfavoráveis ao bem comum: nascimento, crescimento e inserção 

durante toda a vida em organizações e agrupamentos como família, escola, amigos, 

hospitais, universidades, classes profissionais, etc. Na condição de terceira via, o 

comunitarismo responsivo não se filiou a nenhum grupamento político (de direita ou 

esquerda), mas suas posições geralmente estiveram alinhadas com as forças de 

centro-esquerda. No governo de Bill Clinton um grupo de comunitaristas integrou uma 

comissão governamental, porém nunca houveram declarações do movimento para se 

assumir democratas ou republicanos. O movimento responsivo apresentou-se a favor 

da reforma do welfare state, colocando-se como uma alternativa aos excessos dos 

neoconservadores e também dos libertários. Economicamente posiciona-se pela 

                                                           
53 A escolha do termo responsivo se deu como forma de diferenciação das demais formas de 

comunitarismo, particularmente asiático e comunista, conforme Schmidt (2014). 
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defesa do mercado balizado por valores sociais, ou seja, um equilíbrio entre a livre 

iniciativa e o bem comum (SCHMIDT, 2014). 

Logo, o desenvolvimento da proteção social no Estado de bem-estar social, 

como visto no capítulo anterior, é uma pauta comunitarista também, pois o 

comunitarismo visa a redução das desigualdades, sem uma utópica ideia de igualdade 

completa, sendo que a diminuição das desigualdades entre os membros de uma 

comunidade e entre as comunidades é um dos pressupostos para uma boa sociedade. 

O enfoque comunitarista a respeito dos problemas humanos e demandas 

sociais parte da premissa de que se deve considerar as capacidades individuais e os 

fatores sociais. As respostas não são únicas. Há questões que o indivíduo ou as 

famílias e os grupos podem resolver adequadamente; há questões que o mercado 

responde melhor; e há questões que competem ao Estado. Esta base geral de 

raciocínio não impede que em cada país ou região haja características específicas.  

No caso da previdência, historicamente a criação do seguro social envolveu o 

debate sobre a extensão e o papel a ser exercido pelo Estado. As opções de cada 

país levaram em conta elementos socioculturais diferenciados. Os governos da 

Europa setentrional54 caracterizam-se pela ênfase à cidadania nacional com uma 

estrutura institucional coordenada, em razão do feudalismo desenvolvido na região ter 

sido menos rígido que na Europa continental. Por isso, a sociedade na Europa 

setentrional foi constituída de forma mais igualitária no período pré-industrial e 

manteve certa homogeneidade cultural relativa à língua, comportamento social e 

religião, conforme expõe Kuhnle (2018). Os países nórdicos apresentaram uma forte 

fusão entre Igreja e Estado em face da Reforma Protestante, o que, por sua vez, 

fortaleceu e legitimou o governo central. Na Europa continental55, o modelo se 

caracteriza por instituições fragmentadas e dependência do papel das ações privadas 

e da família. Já na Europa meridional56, a saúde e a educação permaneceram sob a 

                                                           
54 De acordo com a divisão estatística das Nações Unidas, a Europa Setentrional é a porção norte do 
continente europeu, o qual atualmente inclui, consensualmente, a Dinamarca, Finlândia, Islândia, 
Noruega, Suécia, Estônia, Letônia e Lituânia. 
55 Conforme as Nações Unidas, refere-se ao Continente Europeu excluindo-se as ilhas europeias, 
Reino Unido, Irlanda e Islândia. 
56 A Europa Meridional ou Europa mediterrânea, compreende os países situados no sul do continente, 

como Portugal  e pelos países banhados pelo Mar Mediterrâneo (Espanha, Itália, Grécia e Turquia, 
além de vários pequenos países como Vaticano, San Marino, Mônaco, República de Malta e Andorra. 

Também se incluem aqui o Arquipélago dos Açores, o Arquipélago da Madeira e as Ilhas Canárias) 
(NAÇÕES UNIDAS, 2019). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A2neo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Turquia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vaticano
https://pt.wikipedia.org/wiki/San_Marino
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%B4naco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Malta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Andorra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Aut%C3%B3noma_dos_A%C3%A7ores
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Aut%C3%B3noma_da_Madeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilhas_Can%C3%A1rias


129 
 

responsabilidade da Igreja Católica até um período recente. Somente com os 

movimentos trabalhistas e as lutas de classe do período industrial foram firmados 

compromissos políticos para a construção dos sistemas de seguridade social de 

caráter universal e igualitário (KUHNLE, 2018).  

Nesse sentido, embora Etzioni ou os autores comunitaristas não tenham 

desenvolvido análises específicas sobre a previdência ou seguridade social, a diretriz 

da complementaridade entre a esfera estatal, comunitária e privada constitui um fértil 

guia para (re)pensar formas de combinar ações do Estado, do mercado e dos 

indivíduos/famílias quanto à proteção social, buscando a qualificação das políticas 

públicas através da participação social.  

 

5.2 A visão comunitarista do Estado de Bem-Estar na perspectiva do equilíbrio 

entre Estado, comunidade e mercado 

 

 O comunitarismo responsivo se afasta tanto da ideia do Estado mínimo como 

também da do Estado máximo. Assume posições próximas às da social-democracia,  

ao observar que o mercado tem falhas insanáveis, mas que também há um inevitável 

gap deixado pelo Estado: o Estado não pode cuidar de todas as demandas coletivas 

de forma adequada. Parte significativa das mesmas pode ser preenchida pelas 

práticas comunitárias, ou seja, públicas não estatais, revelando a força da 

comunidade. Essa percepção é de extrema relevância para demonstrar a contribuição 

da sociedade civil na prestação de serviços públicos, preenchendo lacunas que a 

dicotomia público/privado não supre adequadamente (SCHMIDT, 2018). 

 A reafirmação das capacidades da comunidade ou sociedade civil encontra 

respaldo em variadas formulações contemporâneas. Elinor Ostrom (1990), vencedora 

do prêmio Nobel de economia de 2009, trouxe ao debate político novamente a questão 

da polarização entre Estado e mercado, encontrando uma solução conduzida pelo 

problema comum da falta de respostas concedidas pelo Estado e mercado, tal sendo, 

a formulação dos bens comuns57 para o desenvolvimento de uma boa sociedade. As 

                                                           
57 O bem comum é o conjunto de todas as condições de vida social que favorecem o desenvolvimento 
integral da personalidade humana. Elinor Ostrom fez a crítica da Teoria da Tragédia do Bem Comum, 
a qual alegava que o ser humano sempre viveria em conflito pela escassez de recursos naturais. Em 
sua teoria, Ostrom demonstra que, em muitos casos, as sociedades são capazes de prosperar vendo 
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experiências históricas estudadas por Ostrom e sua equipe trazem amplas evidências 

a mostrar que a dicotomia entre Estado e mercado é ultrapassada e falsa. 

Na mesma linha de Ostrom, segue o pensamento de Rifkin (2016) sobre os 

bens compartilhados, em uma clara tendência que contraria o individualismo vigente. 

Rifkin menciona que a economia de compartilhamento é uma tendência mundial, que 

se expressa em formas mercantis de novo tipo, como Uber, Spotify, e-books de livre 

acesso, e um grande leque de alternativas da sociedade civil. O autor acredita que 

está em franca formação uma economia híbrida, potencializada pelos avanços 

tecnológicos, que virá a constituir em algumas décadas o modo de produção 

predominante. 

Uma experiência internacionalmente conhecida da capacidade de as 

comunidades construírem alternativas econômicas inovadoras é o Banco Grameen, 

de Muhammad Yunus (2006), em Bangladesh, um país asiático muito pobre. 

Desenvolvido junto à universidade onde Yunus lecionava economia, tornou-se 

mundialmente conhecido por auxiliar a retirar da pobreza extrema milhões de 

pessoas, e seu método foi estudado pelo Banco Mundial. O preceito é simples: 

emprestar dinheiro aos pobres que não teriam como retirar dinheiro junto aos grandes 

bancos, organizando-os em grupos, de modo que a responsabilidade comum os 

levasse a bem empregar os recursos e possibilitasse que devolvessem o dinheiro 

empregado e pagassem os custos bancários. Esse banco dos pobres criou 

ferramentas de auto assistência e permitiu 12 milhões de cidadãos sair da linha da 

pobreza. O pressuposto foi o mesmo dos exemplos acima, uma economia 

compartilhada. O mercado não foi ignorado, o Estado tampouco, apenas a 

comunidade através do projeto iniciado pelo professor Yunus reformulou a forma de 

assistência àquela comunidade. 

 O pensamento comunitarista, construído como contraponto à teoria liberal 

individualista, está em consonância com esses ideais. Walzer (2008) diz que a 

concepção comunitarista atual não é, necessariamente contrária ao liberalismo, com 

a condição de que o princípio da liberdade seja reconciliado com o da igualdade e 

fraternidade, como nos exemplos de caráter igualitário citados anteriormente. Sandel 

                                                           
alternativas para resolver conflitos de interesse, respeitando o semelhante, garantindo a 
sustentabilidade ambiental, sem necessariamente depender do governo ou de outras autoridades. Seu 
trabalho consistiu em demonstrar pequenas sociedades que, em vez de competirem entre si pelos 
mesmos recursos naturais em extinção, aprenderam a cooperar para sobreviver.  
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(2013) destaca que o neoliberalismo se enraizou em nosso modo de vida; a 

concepção de que a vida pode ser organizada à luz do mercado torna tudo comprável 

e não há limites morais para o mercado. Nas palavras de Barber (2009), o problema 

não é o capitalismo em si, mas a soberania da autoridade democrática perante o 

mercado. 

 Casara (2017) chama atenção para a falta de solidariedade social existente em 

razão do narcisismo e hedonismo exacerbado pela cultura do consumo. O Estado 

passa a servir ao mercado e potencializa a ideia de concorrência não apenas no 

âmbito dos negócios, mas também na vida privada. Tudo é visto como uma empresa, 

inclusive o Estado e sua nova forma “gerencial”. O que vem do mercado passa a ser 

cool, enquanto o Estado é visto como fonte de todos os males e a sociedade como 

mera receptora que não tem capacidade de autogestão. 

Contudo, vale a ressalva de que os principais autores comunitaristas são 

vinculados ao contexto norte-americano e europeu, e suas teorias estão voltadas a 

temas próprios dos ambientes dos países do capitalismo central, como diversidade 

cultural, degradação ambiental, terrorismo e impasses da globalização (SCHMIDT, 

2018). Em nosso caso, há que dar ênfase aos aspectos próprios do Brasil e da 

América do Sul, como a pobreza, a desigualdade social, as insuficiências dos direitos 

sociais e as fragilidades das instituições democráticas. Alicerçado no pensamento 

comunitarista, este trabalho está atento à importância de não desconhecer o particular 

em nome do universal.  

É conhecido o alerta de Galeano (2017) de que a divisão internacional do 

trabalho significa que historicamente certos países se especializaram em ganhar e 

outros em perder. A América Latina, nossa comarca continental, se especializou em 

perder, pois desde os remotos tempos os europeus se apoderaram de nossas 

riquezas. A região continua trabalhando como serviçal, não mais enquanto colônia, 

mas como escrava do método que nos foi “imposto”. O capitalismo de livre comércio 

beneficia muito mais a “eles” do que à “nós”. A América Latina serve para satisfazer 

as necessidades de petróleo, ferro, cobre, carne, frutas café, matéria-prima e 

alimentos. Eles consomem e a América Latina produz, porém, os impostos cobrados 

pelos compradores são mais altos que o valor recebido pelos vendedores. Falar em 

preço justo é medieval; hoje vigora o livre comércio feroz e quanto mais liberdade 



132 
 

existe, mais cárceres precisam ser construídos para aqueles que padecem com os 

negócios.  

 O quadro econômico da liberalização dos mercados deixa claro que o mercado 

sozinho não atende às necessidades da sociedade. Muito pelo contrário, serve-se 

dela e não lhe concede nada em troca. Por outro lado, não pode ser ignorado o papel 

do Estado nas sociedades capitalistas. Nas palavras de Bourdieu (2014), o Estado é 

um princípio de ordem pública, ou seja, não se dá apenas no plano físico, mas tem 

formas simbólicas inconscientes. É uma realidade ilusória, mas coletivamente 

validada pelo consenso, e, é validada pelo consenso porque visa a construção da 

nação como um território juridicamente regulado mantendo a ligação entre o cidadão 

e o Estado, e o cidadão com os demais cidadãos. Na percepção de Bourdieu (2014), 

o Estado enquanto welfare state apresenta-se como o ente que dá condições mínimas 

econômicas e culturais aos seus cidadãos, possibilitando os direitos de cidadania, 

substituindo a responsabilidade privada pela responsabilidade pública.  

O gigantismo e centralismo estatal são refutados pelos comunitaristas, 

considerada uma violação do sentido democrático do Estado de Bem-Estar Social e 

do papel político dos cidadãos e das comunidades, que levou a experiências 

totalitárias como o fascismo e nazismo. O comunitarismo vê o Estado gigante como 

controlador compulsivo da vida social e individual (SCHMIDT, 2011). A tentação do 

gigantismo estatal foi um elemento nuclear na derrocada do socialismo do Século XX. 

Buber (2007) criticou a visão dos escritos tardios de Marx quanto à centralização da 

política revolucionária e aponta que as bases da nova sociedade socialista devem 

alicerçar-se nos ideais das pequenas sociedades comunitárias e suas federações, 

cujas relações são pautadas pela vinculação íntima, o auxílio mútuo e o princípio 

societário. Do lado liberal, Tocqueville (1987) ressaltou seu temor de que democracia 

e a igualdade pudessem conduzir à tirania; a solução melhor é a divisão de poder 

através do poder local e da autonomia das unidades federativas, mantendo a 

liberdade de imprensa e de associação.  

A matriz republicana e o conceito de comunidade estão intimamente ligados, 

pois é na comunidade que se percebem os anseios e pode-se dar ênfase nas relações 

pessoais e não nas mercadológicas (SCHMIDT, 2011). O ideal da boa sociedade 

pregada pelo comunitarismo reside justamente no equilíbrio entre a ação do Estado 

em promover os direitos sociais, a liberdade do mercado e as ações comunitárias, 
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fomentando o envolvimento, a criação de laços de afeto, a solidariedade e a 

reciprocidade. Enquanto o comunitarismo prima pelas relações Eu-Tu, o mercado 

coisifica tudo e põe a relevância no lucro e não na pessoa. 

 O debate principal existente entre comunitaristas e liberais reside na dicotomia 

entre comunidade e indivíduo. Taylor (1989) demonstra que o comunitarismo prega, 

por meio da formação dos laços de afeto, a participação nas decisões, com isso o 

fortalecimento da identidade individual e coletiva com valores compartilhados, fazendo 

com que os membros da comunidade tenham força política e interesse na inserção 

de assuntos do bem comum.  

De outra banda, o liberalismo vigente enaltece a individualização, preza a 

liberdade e justifica o egoísmo, acarretando uma perda de identidade coletiva e 

cultural, consequentemente, uma desvinculação do indivíduo para com a comunidade. 

Com isso, não se formam cidadãos interessados na vida pública, sendo que cada 

indivíduo se preocupa em atingir seu próprio benefício. No Estado Liberal não há uma 

identidade coletiva e, sim, um afastamento das pessoas, fragilizando os laços sociais. 

Destoando dos neoliberais, Rawls, expoente do liberalismo político, afirma que a 

socialização de valores comunitários através de laços voluntários é benéfica ao 

cidadão, pois fomenta o senso de democracia e sociabilidade (GONÇALVES, 1998).  

 Para o comunitarismo o Estado, o mercado e a sociedade são complementares, 

não devendo prevalecer nenhum destes. A relação de equilíbrio é essencial para o 

desenvolvimento de um Estado capaz de prestar direitos sociais aos cidadãos, um 

mercado forte o suficiente para trazer lucros aos investidores e uma sociedade capaz 

de desenvolver ações de interesse comum. A linha de pensamento comunitarista é o 

equilíbrio entre o indivíduo e a sociedade, entre comunidade e autonomia. 

A terceira via etzioniana considera que o Estado deve agir nas atribuições 

essenciais, ou seja, segurança pública, saúde pública, regulação do mercado e 

proteção ambiental. Etzioni (2001) entende que o mercado é o melhor propulsor de 

bens e serviços, gerando progresso econômico e emprego. De outro lado, a 

comunidade é a melhor alternativa para a prestação de serviços sociais e de 

compartilhamento de valores morais. Schmidt (2011) menciona que o 

desmerecimento do papel das comunidades se dá pela resiliência de um elemento 

muito antigo do pensamento ocidental, a dicotomia entre o público e o privado. Essa 

dicotomia persiste na cultura jurídica e política apesar dos muitos indicativos de 
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superação prática, como os modelos híbridos de políticas públicas, em que o Estado, 

mercado e comunidade atuam como aliados, a ação de associações voluntárias ou 

religiosas ou organizações sem fins lucrativos como universidades, museus e teatros, 

parcialmente financiadas pelo governo, parcialmente por recursos de organizações 

privadas. 

O comunitarismo acolhe a concepção de subsidiariedade ao enfatizar a 

importância da solução local ao problema que esteja ao alcance das pequenas 

comunidades, deixando os problemas de grande escala para o Estado, por sua vez, 

enaltecendo o poder das instâncias locais, com maior qualidade humana. Hermany 

(2007) refere que o princípio da subsidiariedade assume uma dupla função de 

concretização do poder local, e, também, estabelecendo uma nova relação entre o 

Estado, representado pela esfera local, e a sociedade. Vale ressaltar que a 

subsidiariedade não implica que em sociedades complexas as comunidades sejam 

capazes de desenvolver todas ou a maioria dos serviços prestados pelo Estado. Em 

verdade, não é o que se espera das comunidades, espera-se que, em um modelo de 

ação misto, estas sejam atuantes e tenham relativa autonomia para o desempenho 

de certos serviços (SCHMIDT, 2011).  

Para tanto, são necessárias políticas públicas de fortalecimento das 

comunidades, que as auxiliem a cumprir bem seu papel, aparelhando e melhorando 

os espaços públicos, trazendo maior abertura de participação na tomada de decisões, 

fomentando a cooperação entre comunidades e poder público (ETZIONI, 2001). A 

comunidade fortalecida pelos laços sociais adquire um senso de pertencimento e com 

isso torna-se proativa e participativa nos assuntos públicos.   

 Enquanto os liberais acreditam nas virtudes do livre mercado e os social-

conservadores creem no bom Estado, os comunitaristas confiam na boa sociedade. 

Do ponto de vista de distribuição de bens, a boa sociedade assina um compromisso 

de mínimo básico para todos os cidadãos, entendendo que ninguém pode ser privado 

completamente da assistência do Estado de Bem-Estar, ainda que se negue a 

trabalhar ou assistir aulas (ETZIONI, 2001).   

Os compromissos com o welfare state afastam a corrente comunitarista da 

concepção neoliberal do Estado, ao rejeitar a visão mercantil dos valores da vida em 

sociedade, concebendo o mercado como uma das pernas do tripé, jamais como elo 

central do convívio social. Para os comunitaristas, apenas o mercado regulado, 
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envolvido pela cápsula social, é compatível com a boa sociedade. As leis que regulam 

a moeda, protegem a propriedade privada ou a proibição da fraude, ajudam a 

competição do mercado, porém quando levados longe demais, sufocam a 

concorrência e colocam em risco a sociedade.  

O comunitarismo entende o Estado de Bem-Estar Social como essencial para 

concretizar os preceitos da igualdade, solidariedade e da boa comunidade. Enquanto 

percebe as ações do mercado como impessoais e individualistas, as ações 

comunitárias são entendidas como pessoais e imbuídas de valores compartilhados. 

As organizações da sociedade civil constituem o terceiro setor, o qual é partícipe em 

92% das políticas públicas do país (FONTANA, 2017). Contudo, vale ressaltar que os 

valores compartilhados pelas comunidades não são necessariamente positivos, de 

bem comum, pois há comunidades caracterizadas por laços de afeto e que 

compartilham valores destrutivos e excludentes. A necessidade de formação de 

comunidades democráticas se dá justamente em vista da construção de uma 

sociedade mais participativa, inclusiva e de boa convivência, que fomentem o 

sentimento de pertencimento dos cidadãos, conforme Schmidt (2011). 

O papel do Estado é de propiciar meios de efetivação dos direitos 

fundamentais, individuais e sociais, atuando, para tanto, nas áreas de serviços 

essenciais (saúde, segurança, educação e previdência/ assistência), e, possui a 

função de regular o mercado, a fim de garantir minimamente uma estabilidade 

econômica para os cidadãos. De outra banda, vê o mercado como mecanismo 

importante para garantir o giro da economia e fomentar a criação de empregos.  

Nesse sentido, entendendo-se que cabe ao Estado criar condições de 

redistribuição de renda e de criação de uma sociedade mais igualitária, é de extrema 

relevância a análise da importância das comunidades na formação das políticas e na 

prestação dos serviços públicos, conforme se analisará no próximo item. 

 

5.3 A contribuição das comunidades nas políticas públicas e na prestação de 

serviços públicos 

 

 Walzer (2017) traz em sua obra um comparativo entre os discursos políticos 

desenvolvidos por Kennedy e Obama nos Estados Unidos. Ambos foram 
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representantes do partido democrata, mas apresentaram linhas de pensamento bem 

divergentes quanto ao tema da religião e da moral. Enquanto Kennedy (católico) quis 

deixar clara sua desvinculação de políticas a serem realizadas em seu governo para 

com sua fé, Obama, ao contrário, anunciou que, embora jamais fosse interferir em sua 

forma de governar e tampouco tolhesse qualquer direito de seus cidadãos, ainda 

assim seguia preceitos morais estabelecidos por sua religião. Essa abordagem chama 

a atenção em razão da sociedade e seu desenvolvimento. Kennedy em 1960 e Obama 

nos anos 1990 em diante (quando foi Senador e depois Presidente). O que se percebe 

é uma necessidade que parte da sociedade e emerge ao setor público e político 

quanto aos resgates morais; as pessoas sentem necessidade de realinhar o 

pensamento comunitário de confiança umas nas outras, de moral e virtudes coletivas 

(WALZER, 2017). 

O esvaziamento do domínio público fez com que se perdesse hábito da 

solidariedade, e, junto com ele, o senso de comunidade e de cidadania democrática. 

A situação existente nos Estados Unidos (e que pode ser notada também no Brasil) é 

a crescente desigualdade e o afastamento entre os mais abastados e os cidadãos 

comuns. Os mais abastados recorrem às escolas particulares, academias privadas, 

deixando centros recreativos e piscinas comunitárias para os pobres. Os que têm 

dinheiro passam a morar em residenciais de alto padrão, comprar mais carros para os 

membros da família não terem que utilizar o transporte público e se afastam de 

logradouros públicos. Isso faz com que os serviços públicos sejam sucateados e 

fiquem à mercê do Estado (WALZER, 2017). 

Os efeitos deste esvaziamento do setor público são, primordialmente, dois: a 

falta de fiscalização da prestação do serviço e a perda do senso de solidariedade 

social. Acaba-se com o senso de comunidade. É preciso uma política de bem comum, 

com infraestrutura de desenvolvimento da vida cívica sadia e engajada. Sen (2014) 

menciona, na conclusão de sua obra, que o mundo em que se vive está cheio de 

privações e cabe aos seres humanos a capacidade de se integrar e simpatizar com o 

outro, visando melhorar suas condições, sem condená-los a vidas isoladas ou 

desprovidas de colaboração. 

Mény e Thoening (1989) assinalam que a forma de resolver os problemas 

públicos é por meio de políticas públicas, as quais caracterizam-se como resultado de 

uma autoridade provida de poder público e legitimidade institucional, que se apresenta 
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sob a forma de conjunto de práticas e diretrizes de atores públicos visando resolver 

um problema social. Logo, pode-se compreendê-las como um fluxo de decisões que 

resulta do processo político. As políticas são públicas pelo fato de se destinarem a 

problemas políticos (públicos), serem coordenadas por agentes estatais e que 

regulam as relações sociais. Para Derani (2002), as manifestações de forças sociais 

que atuam sobre campos institucionais diversos são políticas públicas, pois visam 

produzir efeitos modificadores para a vida social, empreendidas por agentes públicos 

competentes. O conceito de políticas públicas refere-se ao processo ou conjunto de 

processos que envolve a escolha coletiva de prioridades, que objetiva definir os 

interesses públicos reconhecidos pelo direito, podendo ser consideradas como metas 

coletivas conscientes. A administração passa a atuar como prestadora de serviços de 

interesse comum ou coordenadora da política pública, o que é a principal função do 

Estado Social (BUCCI, 2002). Uma política pública destina-se a resolver um problema 

social, devendo se pautar pelo princípio do bem comum.  

Na linha de cooperação e complementaridade defendida pelos comunitaristas, 

a comunidade é frequentemente a melhor alternativa para a prestação de diversos 

serviços sociais, mas também possui extrema relevância na formação e fiscalização 

das políticas públicas, visto que os membros das comunidades conhecem os 

problemas sociais a serem resolvidos e podem contribuir para o controle social das 

atividades do Estado (ETZIONI, 2006). Todavia, a dicotomia entre Estado e mercado 

está no centro do debate político até hoje, mesmo que do ponto de vista acadêmico 

já haja o reconhecimento de enfoques colaborativos, como no caso da concessão do 

Nobel de Economia, em 2009, a Elinor Ostrom, premiada pela sua pesquisa sobre a 

governança comunitária de bens comuns (SCHMIDT, 2018). 

Impulsionada na década de 1970 em contraponto ao liberalismo individualista, 

a perspectiva comunitarista atingiu maior produção e apresentou-se como uma 

corrente com reconhecimento internacional na década de 1990 que (ADAN, 2002). Ao 

defender que a comunidade é uma esfera social específica, distinta do privado, 

insubstituível na política, com um papel complementar ao Estado e ao mercado, o 

comunitarismo juntou-se às teorias participacionistas na defesa da aproximação dos 

gestores públicos com as comunidades.58 O princípio essencial de concretização do 

                                                           
58 A relevância da sociedade civil na cultura política pode ser percebida em quase todos os clássicos 
da democracia como Tocqueville, Rousseau, Aristóteles e Platão. Atualmente o debate continua em 
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comunitarismo é a cooperação entre as esferas (ETZIONI, 2018). O serviço público 

executado ou pautado por debates junto às organizações da sociedade civil tende a 

alcançar repercussões positivas, fortalecendo o capital social. A cidadania ativa está 

intimamente conectada com o compromisso comunitário, pois catalisam as 

proposições da sociedade para condução das políticas públicas.  

No Brasil, a tarefa de enfrentar dilemas derivados do alto nível de pobreza e 

desigualdade social e da influência política, cultural e econômica vem sendo 

desenvolvida com a importante participação da sociedade civil. (SCHMIDT, 2018). 

Mesmo sem ter desenvolvido uma teoria comunitarista sistemática, há uma ampla 

literatura sobre as conquistas viabilizadas pela sociedade civil seja no processo de 

redemocratização na década de 1980, seja na consolidação de mecanismos de 

welfare state nas décadas seguintes. A ideia de que a participação das comunidades 

favorece o aperfeiçoamento das instituições públicas e tende a qualificar as políticas 

não é estranha à tradição brasileira, ao contrário.  

Merece atenção a observação de Etzioni acerca do conhecido fenômeno do 

excesso de demandas sociais a sobrecarregar mecanismos estatais incapazes de 

atendê-las, quadro que está no núcleo da crise dos Estados nacionais. Para Etzioni, 

há ao menos três alternativas: mais Estado, mais mercado ou mais comunidade 

(sociedade civil, terceiro setor). O comunitarismo59 defende a ação coordenada das 

três esferas e se posiciona pela relevância social e política da comunidade, com a 

valorização de todos os membros da sociedade, a fim de que se sintam pertencentes 

e não meramente como um agregado de pessoas, estando cientes de sua importância 

terão responsabilidades com a vida comunitária. O deslocamento do foco do Estado 

para a articulação entre as esferas sociais revela que existem outros centros de poder 

e que, cada vez mais, a sociedade se evidencia como policrática e não monocrática 

(BOBBIO, 2000). A terceira via é uma tentativa de transcender limitações da social-

democracia clássica e do neoliberalismo – aspecto que é comum aos comunitaristas 

e à visão de Giddens (1999). 

                                                           
voga com a volta do cidadão para o centro da esfera política em nomes como Habermas, Mouffe e 
Touraine. 
59 O paradigma comunitarista se refere a um sujeito coletivo, sem, contudo, se definir por barreiras 
espaciais. Comunidade é o entorno humano de atributo social com uma consciência moral 
compartilhada. São vínculos que aproximam pessoas, podendo ser virtuais, presenciais ou além das 
fronteiras (ADÁN, 2000). 
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Neste diapasão, o papel das comunidades na prestação do serviço público é o 

da divisão de responsabilidades com o Estado, adentrando atividades ou setores que 

sob uma visão dualista (dicotômica) devem ser desempenhadas pelo Estado ou pelo 

mercado. A Constituição Federal brasileira é condizente com a perspectiva 

comunitarista ao amparar a possibilidade de execução de serviços de interesse 

público por entes da sociedade civil. A Carta Magna prevê a participação da 

comunidade nos debates, deliberação e controle de políticas públicas – que se traduz 

em conselhos, orçamentos participativos, instâncias do SUS, e assim por diante – e 

também na execução de políticas (SILVA et al., 2015). A descentralização e a 

participação popular são requisitos de uma via democrática que legitime as políticas 

públicas implementadas. O engajamento de diversos atores sociais reflete a 

diversidade da sociedade, bem como a condução da política a ser realizada em favor 

do bem público.  

 Para Etzioni (1999), a nova regra de ouro de uma boa sociedade é o respeito a 

ordem moral da sociedade, que requer que cada pessoa respeite a 

comunidade/sociedade da mesma maneira que quer que aquela respeite sua 

autonomia. Esta regra aponta para o equilíbrio entre autonomia e a ordem, entre 

direitos individuais e o bem-estar da comunidade, conforme assevera Fontana (2018). 

A tarefa comunitária é encontrar um equilíbrio entre direitos individuais universais e o 

bem comum, entre o Eu e a comunidade, combinando elementos tradicionais 

(alicerçados nas virtudes) com elementos de modernidade (autonomia). 

 As sociedades comunitárias visam minimizar os efeitos colaterais da diminuição 

da autonomia em prol do bem comum, reforçando o papel da comunidade na 

execução de políticas públicas cooperadas. A participação da sociedade civil abrange 

conselhos de gestores de políticas, ouvidorias, audiências públicas, conferências 

temáticas, sites, hospitais, associações, escolas, Universidades, reuniões de grupos 

de interesse, entre outros. Logo, conforme destaca Fontana (2018), a comunidade 

não cumpre apenas o papel de preencher lacunas, mas é uma esfera de apoio e 

prestação permanente do serviço público. 

 Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o capital social existente 

no país recebeu um reforço em termos de legitimação jurídica da solidariedade com 

participação ativa dos atores sociais, potencializando a cooperação entre os membros 

da sociedade (COSTA, 2001). A participação da comunidade se evidencia como a 
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melhor alternativa para a prestação de vários dos serviços públicos e sociais, sendo 

indispensável para a difusão dos valores morais compartilhados. Com isso, o peso 

para o Estado quanto à realização do welfare é reduzido e compartilhado com a 

sociedade.  

 Parte-se do pressuposto que para a concretização dos direitos sociais é 

necessária uma participação ativa dos cidadãos, visto que a Constituição Federal 

contempla o empoderamento do espaço local. Logo, o sentido do direito/ dever de 

participação expresso na Constituição se direciona a mudança de postura dos 

cidadãos quanto aos serviços públicos, os quais não são meros administrados e sim 

participantes das tomadas de decisões e não apenas se submeter à vontade de seus 

representantes. A democracia, de acordo com Wolkmer (2003), se constitui na 

necessidade de uma reinvenção do espaço público e da articulação de um novo 

pluralismo da dimensão política, reproduzindo um espaço comunitário e participativo.  

 Além disso, com o advento da Constituição Federal de 1988 alcançou-se um 

leque de direitos e garantias sociais superando-se a ideia liberal de Estado mínimo 

em nome de uma maior proteção aos direitos do cidadão, redefinindo o sistema 

brasileiro de proteção social, conforme destaca Cervi (2018). Logo, a participação 

requer uma nova perspectiva de modelo de Estado, assim como o fundamento de 

inclusão social nos diálogos públicos, com o desenvolvimento de uma consciência 

cívica participativa (LAPIERRE, 2003).  

 Não basta que os direitos estejam garantidos na Constituição Federal. Cervi 

(2018) refere que é preciso que haja efetivamente uma concretização destes através 

de formas de inclusão da comunidade nos debates de temas públicos, sites oficiais, 

consagrando o princípio da transparência e informação, dispondo sobre o exercício 

das atividades dos grupos municipais, dentre outros. O Estado de direito enseja 

participação e para tanto é preciso que existam mecanismos para a sociedade opinar 

e participar sobre os temas que afetam a todos, como saúde, meio ambiente, 

educação e previdência. 
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5.4 Previdência e assistência social: políticas de proteção ao cidadão 

  

Nos welfare states criados no século XX, a proteção social passou a constituir 

uma rede de políticas de segurança social que pode ser enquadrada como política 

ocupacional, quando garante a segurança do emprego, como política de rendimento 

(retribuição suficiente), como política sanitária (saúde) e como política de pleno 

emprego (prevenção do desemprego). Segundo a formulação clássica de Beveridge 

(1942), a segurança social compõe-se de dois elementos: riscos previstos e medidas 

de cobertura dos mesmos.  

Os riscos sociais são o núcleo das políticas de segurança social, os quais 

podem vir a ocasionar a perda ou diminuição do rendimento profissional ou aumento 

de despesas com encargos excepcionais. Os riscos físicos incluem os que venham a 

reduzir a capacidade de trabalho de origem profissional (acidente de trabalho, doença 

profissional) ou não profissional (maternidade, invalidez, velhice, morte), ou riscos 

econômicos, que não alteram a força de trabalho, mas se demonstram como algum 

empecilho, como o desemprego (CONCEIÇÃO, 2019). 

 O conceito de segurança social de Yves Saint-Jours (1980), citado por 

Conceição (2019), abrange o conjunto de mecanismos estatais de garantia coletiva 

contra os riscos sociais baseada na solidariedade entre os indivíduos de uma 

comunidade. Estes mecanismos são integrantes da rede de proteção social, sendo 

direitos subjetivos, devendo estes serem prestados pelo Estado. Celso Barroso Leite 

(1978, p.16) conceitua a proteção social como “[...] o conjunto de medidas de caráter 

social destinadas a atender certas necessidades individuais; mais especificamente, 

às necessidades individuais que, não atendidas, repercutem sobre os demais 

indivíduos e, em última análise, sobre a sociedade”. 

Nesse sentido, a previdência e a assistência social englobam, juntamente com 

a saúde, o tripé da rede de proteção social brasileira que está garantido na 

Constituição Federal a partir do art. 194. A previdência social se distingue pelo caráter 

contributivo, ou seja, torna os cidadãos segurados do Instituto Nacional de Seguro 

Social, que é um seguro obrigatório para todos que exercem atividade laboral 

(excluídos os regimes próprios de previdência). O objetivo é simples, gerar uma rede 

de benefícios para os previdentes quando estes não puderem exercer sua atividade 
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laboral, garantindo a percepção de um benefício para satisfazer suas necessidades 

básicas de manutenção própria e de sua família. O custeio desses benefícios e da 

seguridade social em si é repartido entre Estado, empregado, empregador e 

sociedade. 

De outra banda, a assistência social tem o condão de garantir o mínimo vital 

para aquele cidadão que não foi previdente (não contribuiu) e não tem condições de 

garantir sua mantença ou tê-lo feito por sua família. Este benefício está alicerçado no 

princípio da solidariedade, pois mesmo sem haver contribuição prévia do indivíduo, a 

sociedade entende que não é cabível deixá-lo à mercê de sua própria sorte, motivo 

pelo qual garante o mínimo de dignidade a esse cidadão (SANTOS, 2011). 

 O sistema de previdência social brasileiro caracteriza-se como uma política 

pública de proteção ao cidadão, visto que o capitalismo desenhou relações baseadas 

no trabalho e nas relações do assalariado com o capital. Logo, o que o trabalhador 

possui para alienar e garantir seu sustento é sua força de trabalho. Contudo, quando 

não mais possui essa capacidade não poderia ficar marginalizado e sem qualquer 

forma de garantir seu sustento. Assim, a seguridade social e a rede de proteção social 

voltada ao trabalhador, surgiu das demandas da sociedade para com o mercado e o 

capitalismo (MOTA, 2007). 

 Com a inflexão do mercado no final dos anos 1970 houve uma crise global 

quanto à recomposição do processo de acumulação do capital, o que incidiu na 

organização do capital, e, consequentemente do trabalho, passando a reavaliar o 

papel do Estado na intervenção (ou não) na economia e na prestação dos serviços 

públicos. Passou-se a questionar, qual o papel do Estado? A resposta do capital 

financeiro em âmbito mundial foi uma proposta de redefinição do papel do Estado com 

base nas ideias neoliberal, deixando o Estado como secundário e o mercado como 

ator principal das demandas.  

 Essa mudança de conjectura ocasionou uma redefinição do trabalho e com isso 

das prestações estatais para o trabalhador, sendo a maior delas a rede de proteção 

social. O objetivo é minar a sociabilidade do trabalho protegido e deixar a regulação 

com o mercado. A estratégia é a incorporação da precarização como inevitável, a 

mercantilização e a necessidade de subordinação do público perante o privado 

(MOTA, 2007). 
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 A relevância da existência de uma rede de proteção social de amparo ao 

trabalhador é evidente; caso não existisse os trabalhadores que sofressem qualquer 

acidente ou ficassem impossibilitados de exercer sua atividade laboral seriam 

excluídos do mercado de trabalho ou teriam que continuar trabalhando mesmo diante 

das piores condições de saúde. Logo, a existência de uma rede de seguridade social 

é meio para o alcance da dignidade humana ao cidadão. 

 O princípio da solidariedade assume papel de extrema importância justamente 

por que possibilita que todos os cidadãos estejam protegidos e resguardados como 

em forma de mútuo, ou seja, auxílio compartilhado no custeio dos benefícios. Este 

princípio está constitucionalizado no art. 3º, inciso I da Constituição Federal, o qual 

orienta as condutas estatais e privadas voltadas ao bem comum. Esta é a razão que 

possibilita que enquanto alguns trabalham e contribuem outros possam manter-se 

afastados de suas atividades habituais recebendo um benefício que lhe garanta a 

dignidade humana, o qual é a base do pacto intergeracional da seguridade social.  

Etzioni e Brodbeck (2012) referem que os direitos não podem ser mantidos sem 

responsabilidades, por isso os constantes ataques aos idosos sob as alegações de 

que estes consomem os recursos futuros dos jovens não devem prosperar em uma 

boa sociedade. O autor refere que solidariedade intergeracional é a base dos 

desenhos de pensões de um sistema de segurança social, de garantia de dignidade 

ao trabalhador que contribuiu durante toda sua vida laboral. A violação desse preceito 

põe em risco não somente os idosos, mas toda a sociedade e a segurança econômica 

dos cidadãos, ao passo que não mais resguarda os direitos da coletividade e exclui 

de proteção e relevância social aqueles que não mais podem trabalhar. 

Existe uma tendência em “sujar” a palavra direitos, fazendo com que os idosos 

vulneráveis sejam jogados ao mercado de seguros por falta de assistência da 

sociedade e do Estado. Etzioni e Brodbeck (2012) mencionam que o Estado tem 

responsabilidade com seus cidadãos, em específico com seus idosos. A negação ou 

diluição dos direitos tem o mesmo impacto de quando uma seguradora cancela a 

apólice quando o segurado adoece. É impensável e inaceitável socialmente. A quebra 

do pacto intergeracional coloca as gerações umas contra as outras, sem considerar 

que os jovens de hoje serão os idosos de amanhã que precisarão de auxílio da classe 

ativa futura e isso implica em um risco muito grande para a manutenção da dignidade 

da população. 
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No caso norte-americano analisado por Etzioni e Brodbeck (2012), evidencia-

se, segundo os autores, que o problema da seguridade social não reside nos gastos 

desta, ou seja, não significa que os idosos custem muito ao Estado e que este não 

tenha condições de suportar o investimento. Os gastos com o sistema de seguridade 

dos idosos nos Estados Unidos (Medicare), que é um dos mais caros do mundo, 

porém também um dos menos eficazes é a prova disso, pois, assim como o sistema 

brasileiro, o problema da previdência não está no equilíbrio receita/despesa e sim nas 

falhas de arrecadação, com isenções, perdões de dívidas milionárias e falta de 

reforma nos setores que mais implicam gastos (grandes salários), conforme se 

analisará nos capítulos que seguem. 

Os norte-americanos vivem intensos debates sobre o futuro do seguro social, 

visto que os idosos são vistos como gananciosos que recebem dinheiro do Medicare 

enquanto a educação sofre revezes. No entanto, parece evidente que o Medicare 

ocupa um espaço de reembolso para que os idosos não precisem optar entre comer 

ou comprar medicamentos. O caso dos Estados Unidos expõe gastos diferentes do 

Brasil, Etzioni (2012) refere que os gastos com Afeganistão e os gastos empregados 

nas empresas como fomento não podem servir de desculpa para restringir direitos 

sociais dos cidadãos.  

Para uma boa sociedade todos os membros têm que agir com responsabilidade 

moral e isso se traduz também na responsabilidade moral para com a população 

idosa, visto que a maior transferência de riqueza é do antigo para o jovem e não o 

contrário (ETZIONI; BRODBECK, 2012, p. 116) 

 
There no reason why and indeed no indication that there is a major conflict 
between the senior citizens of society and the young ones. The very division 
between these two groups is an artificial one because it ignores the very large 
number of people who are not members of either group. All members of 
society have moral obligations to their elders. The largest transfer of wealth is 
from the old to the young, not the other way around. 60 

 
 

Enquanto todos querem apenas usufruir de seus direitos poucos pensam que 

estes direitos implicam em responsabilidades. Etzioni e Brodbeck (2012) citam o 

exemplo do júri popular. Todos os cidadãos sabem que tem direito a um julgamento 

                                                           
60 Não há razão para isso e, na verdade, nenhuma indicação de que exista um grande conflito entre os 
idosos da sociedade e os jovens. A própria divisão entre esses dois grupos é artificial, porque ignora o 
grande número de pessoas que não são membros de nenhum dos grupos. Todos os membros da 
sociedade têm obrigações morais para com os mais velhos. A maior transferência de riqueza é dos 
velhos para os jovens, não o contrário (ETZIONI; BRODBECK, 2012, p. 116). 



145 
 

perante seus pares em determinados crimes, porém poucos querem participar quando 

convocados para integrarem o júri enquanto jurados. Isso reflete a falta de 

compromisso social em que nos encontramos. Logo, gozar de direitos de proteção 

social acarretam responsabilidades morais coletivas para com os demais. 

 Entende-se que o principal escopo da seguridade social é justamente 

proporcionar às pessoas a tranquilidade de saber que sua qualidade de vida não 

sofrerá, dentro do possível, uma drástica redução em razão de qualquer contingência 

social que possam os acometer. O sistema de segurança social, quando bem 

estruturado, impulsiona o funcionamento do mercado de trabalho, assim como, 

através da redistribuição de renda, melhora a capacidade de consumo, refletindo na 

economia do país. Entretanto, devido à crise econômica que assola o mundo, o tema 

da política social da seguridade tem sido frequentemente atacado quanto à 

necessidade de reforma (MOREAU, 2005). 

 De acordo com os neoliberais as restrições econômicas pedem diminuições no 

encargo social, com redução no nível de proteção social. Os motivos para tais 

alegações são muitos, desde o aumento do fluxo de pagamento de benefícios maiores 

que os recursos disponíveis, o aumento da população idosa, o aumento da taxa de 

desemprego e o crescimento do mercado de trabalho informal (sem a devida 

arrecadação aos cofres públicos, o que impacta as contribuições sociais). Todos estes 

fatores, somados às falhas da proteção social, a qual não consegue suprir os 

problemas antigos e muito menos encontra forças para os novos desafios, têm sido 

motivo de grandes críticas à seguridade social, estabelecida nos diferentes países e 

particularmente no Brasil, seu financiamento e os prejuízos sociais e econômicos que 

acarreta. 

 De acordo com o Presidente da Associação Internacional de Seguridade Social 

Karl Gustaf Sherman (1998), um sistema eficaz de proteção social depende de uma 

previdência social bem estruturada, pois ela é o elemento básico da sociedade 

moderna, não havendo nada mais relevante. Um largo espectro de opções voltados à 

família, seguro privado e assistência social, assim como plano obrigatório de 

poupança e seguro social parecem formar o sistema de bem-estar ideal para 

manutenção da proteção social de forma adequada. Contudo, a forma de organização 

destes mecanismos são escolhas políticas. 
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 O dramático é que as mesmas perguntas estão sendo feitas em toda parte do 

mundo. O que está acontecendo com a economia? Como lidar com a economia e as 

medidas de proteção social? Existem recursos suficientes para manter o Estado de 

Bem-Estar Social? As teorias econômicas divergem das respostas e das condições 

da arena social.  

 Em 1985 a Organização Mundial do Trabalho lançou um relatório sobre as 

perspectivas da Seguridade Social para o Ano 2000. Neste relatório mencionava-se 

que as crises relacionadas aos sistemas de proteção social não tinham relação com 

o número de pensionistas ou aposentados, tampouco com os avanços da medicina, 

e, sim, com as menores taxas de investimento econômico e o forte desemprego. O 

relator mencionou que em diversos países mais de um décimo da população ativa 

tornou-se um peso para a seguridade, o que significa que um décimo da população 

deixou de pagar impostos e contribuições sociais, o que impactou diretamente 

diversos serviços públicos e onerou o Estado que teve que arcar com este sobrepeso. 

As instituições não possuem condições de suportar este encargo por que não foram 

criadas para isso, motivo pelo qual surgem os problemas financeiros orçamentários. 

O aumento de gastos em outros setores também demonstra que os orçamentos 

tiveram que ser readequados, o que, por sua vez, também atingiu os mecanismos de 

proteção social.61 

 Vale ressalvar que, no que tange ao seguro social, este possui uma dupla 

função, pois o auxílio social e a política fiscal (entre as quais a renda mínima) são 

formas de estímulo à demanda principalmente em tempos de crise, assim como 

assume o papel de colocação e formação de mão-de-obra com os auxílios e estímulos 

ao trabalho para os desempregados. Estas políticas neokeynesianas se evidenciam 

com uma dupla ação no mercado: subvenção às empresas e estimular a demanda 

(FALEIROS, 2009). 

 Mota (2015) menciona que a seguridade social no Brasil, em especial a 

previdência e assistência, tem sido abordada do ponto de vista da viabilidade 

econômica, possibilidades de reajustes (diminuição) de benefícios e redefinições de 

formas de custeios, sem, contudo, levar em consideração a relevância da política 

                                                           
61 Mota (2015) refere que as tendências na seguridade social brasileira a partir dos anos 1980 
expressam o movimento de formação de uma cultura política em crise, a qual é marcada pelo 
pensamento privatista e pela formação do cidadão-proprietário-consumidor. 
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social de proteção ao cidadão. O grande capital se utiliza de problemas conjunturais 

para uma reestruturação dos custos da força de trabalho, a fim de majorar o lucro das 

grandes empresas. Transfere-se o tema central do debate da efetividade da prestação 

dos direitos constitucionalmente previstos para o orçamento fiscal de acordo com a 

vontade do domínio da governabilidade. 

 O discurso de convencimento da população é fácil, a retirada de direitos para o 

benefício do trabalhador, pois se houver a diminuição de encargos ao empregador, o 

trabalhador, por sua vez, poderá ter o salário aumentado. Descrito como um 

despotismo hegemônico, o atrelamento dos interesses dos trabalhadores à sorte dos 

patrões tem sido evidenciado como um objetivo implícito das propostas para abolir ou 

reduzir os direitos protetivos do cidadão. 

 A propaganda de ruína da previdência e injustiça social produzida por esta faz 

parte da visão indiferenciada produzida por uma classe dominante para deslegitimar 

a política pública de proteção social ao cidadão. Consentir com a ideia de que a 

seguridade é injusta com quem ganha até 3 salários mínimos no Brasil é pródiga com 

os assalariados que ganham até 10 vezes um dos salários mínimos mais baixos do 

mundo, refere Mota (2015). Assim, o conservadorismo de que o mercado é dos males 

o menor e a naturalização da desigualdade parece assolar as políticas públicas de 

inclusão social no Brasil. O desmantelamento da previdência social pública e universal 

parece ser o mote mercadológico para agir como regulador de políticas de proteção 

ao trabalhador por meio de seguros privados. 

 

5.5 Inclusão e participação na previdência social: o que indicam as experiências 

nacionais e internacionais acerca da tese comunitarista  

 

O Estado de Bem-Estar Social foi a principal instituição de construção de 

diferentes modelos capitalistas no pós-guerra, conforme destaca Esping-Andersen 

(1990). Contudo, é preciso observar em que medida as alterações no Estado de Bem-

Estar Social e na proteção social estão relacionadas aos diferentes tipos nacionais de 

economia de mercado (MANOW, 2018).  

 O impacto no modo de ajustamento das economias nacionais é de extrema 

relevância para que se possam analisar as reformas no Brasil. Muito tem se falado 
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sobre a manutenção ou não dos Estados de Bem-Estar Social em razão da crise 

financeira. O que vale ressaltar neste aspecto é justamente que o Estado de Bem-

Estar Social não se mantém em vigor sozinho, isso quer dizer que, além do 

mencionado anteriormente como vantagens da manutenção do sistema protetivo, há 

o importante aspecto de retroalimentação das políticas, ou seja, as políticas 

econômicas e sociais estão entrelaçadas e são interdependentes.  

 Contudo, há que tomar a sério que no caso de crise econômica, o Estado de 

Bem-Estar social não conta com os aportes que contava até então. Este fato criou nas 

últimas décadas do século passado a necessidade de um reexame do alcance de 

políticas públicas e de como financiar este modelo de proteção social. Diferentemente 

de certas críticas, entende-se aqui que os partidos sociais-democratas e os sindicatos 

não mudaram de lado e se tornaram neoliberais, contudo, as medidas ditas 

“modernizadoras” adotadas modificaram amplamente diversos mecanismos do 

Estado de Bem-Estar Social, como a redução de benefícios generosos, a privatização 

de serviços sociais, introdução de medidas mais rígidas e de período aquisitivo maior 

para o acesso à benefícios, redução de auxílio-doença e aposentadorias, introdução 

de maiores incentivos ao retorno do beneficiário da prestação previdenciária ao 

trabalho, dentre outras (MANOW, 2018). 

 Mounk (2019) refere que um sistema tributário modernizado poderia arrecadar 

recursos necessários ao Estado para cumprir suas obrigações e manter o controle de 

suas prioridades orçamentárias. Porém, para manter uma economia pulsante e 

desenvolvida é necessário preservar suas conquistas históricas, ou seja, a 

capacidade de proteger os cidadãos mais vulneráveis dos riscos sociais (doença, vida, 

miséria...). No entanto, essa tarefa não é fácil, tendo em vista que os Estados de Bem-

Estar Social não conseguiram se adaptar às grandes mudanças que as economias 

desenvolvidas sofreram nas últimas décadas. Formulada para um sistema em que os 

trabalhadores jovens trabalhavam em tempo integral e suas contribuições e benefícios 

giravam em torno do emprego, hoje esse mecanismo se vê em verdadeiro colapso, 

com o desenvolvimento de trabalhos informais e da crescente classe de “outsiders do 

mercado de trabalho”. Morozov (2018) destaca que o crescimento de empresas como 

Uber e Airbnb se dá no ambiente das políticas de austeridade, em face dos cortes nos 

salários e nos serviços públicos, praticamente jogando os trabalhadores para as 

alternativas informais do mercado. 
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 A conexão entre trabalho e Estado de Bem-Estar Social trouxe iniciativas ruins 

tanto em âmbito da política quanto economicamente. As contribuições sociais 

vinculadas com o emprego em período integral se viu impactada com as novas formas 

de trabalho, visto que o envelhecimento populacional, a diminuição de contribuições 

sociais pela redução de trabalhadores formais e na ativa, impactam com os salários 

de aposentadorias de valores considerados elevados. Os Estados de Bem-Estar 

Social tradicionais têm dificuldades de financiar os sistemas de saúde, oferecer 

cuidados aos idosos e garantir os mecanismos existentes de proteção social. Os 

governos diminuíram os valores de aposentadorias e incluíram novos requisitos para 

percepção dos benefícios, contudo, vê-se obrigado a alargar o espectro e garantir 

amparo aos considerados imprevidentes para que não cheguem à miserabilidade 

(MOUNK, 2019). 

  De acordo com Mounk (2019), é necessário reestruturar o Estado de Bem-

Estar Social, dissociando os benefícios sociais do emprego tradicional, o que facilitaria 

a arrecadação do dinheiro necessário para custear as prestações sociais, apesar de 

ser vital que as empresas ajudem com o fardo das provisões mais relevantes. 

Combinar o mercado informal com os benefícios portáveis pode estimular o espírito 

empreendedor, de forma que os jovens não se preocupam em sofrer privações sociais 

ou perder o acesso à saúde caso larguem seus empregos, isso faria com que 

estivessem mais propensos a fundar empresas, conforme ocorrido na Suécia, onde 

os jovens são mais propensos ao empreendedorismo do que nos Estados Unidos. A 

grande questão que paira sobre o Estado de Bem-Estar Social é como criar um 

mecanismo que proteja quem está dentro e fora do mercado de trabalho, que incentive 

empresas a contratar ao invés de demitir e que conceda uma rede de apoio para 

todos. 

 A Suécia serve de exemplo para algumas medidas que foram implementadas 

e transformaram o país de uma economia rural em um país desenvolvido sob a política 

do welfare state. Gunnar Myrdal62 foi um dos responsáveis por essa mudança de 

paradigma quanto ao desenvolvimento da economia, ao advogar que a regulação 

estatal nas políticas sociais era necessária para o aumento do nível de produtividade 

                                                           
62 Integrante da Escola de Estocolmo, foi vencedor do Prêmio Nobel em ciência econômica de 1974 
por seu trabalho sobre a “teoria da moeda e flutuações econômicas e pela análise penetrante da 
interdependência dos fenômenos econômicos, sociais e institucionais”. 
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e consequentemente para o desenvolvimento econômico da nação. Afirmava, ainda, 

que dotar uma região com melhor infraestrutura, aumenta as receitas fiscais, tornando 

a localidade em um ambiente empresarial mais procurado pelas indústrias. Isso 

significa dizer que quanto mais o Estado nacional se transforma em Estado-Social 

maior será o impulso econômico e o giro de capital que ocasionará para o progresso 

da região com base na cooperação, fosse progresso financeiro, fosse social, o que, 

por sua vez, impulsionaria a economia.   

 Na Holanda, Japão, Suécia e Nova Zelândia os sindicatos do setor privado 

formaram alianças com as classes trabalhadoras, visando o objetivo comum de incluir 

a tendência à imersão expansionista nos gastos sociais através da reforma 

administrativa e a redução de encargos fiscais. A participação dos sindicatos nas 

atuais reformas desses Estados, conforme Manow (2018), mostra uma abordagem 

que atribui ao movimento trabalhista um interesse variável na proteção social universal 

e generosa e nas políticas de pleno emprego. 

 Se se coloca a questão da política social apenas como obra do Estado para a 

sociedade civil ignora-se a luta de classes existente, imaginando existir um grupo 

homogêneo, enquanto que se coloca as políticas sociais como um afrontamento entre 

capital e trabalho (ou burguesia e proletariado) simplifica-se a complexidade da 

formação social. As confrontações se fazem por meio de alianças e compromissos de 

coalizões e forças. A base social de uma força compreende todos que estejam 

vinculados e interessados naquela questão. A gestão das políticas sociais e, em 

específico, do seguro social se concretizou pela confrontação de forças da sociedade 

civil, conforme destaca Faleiros (2016). Logo, a gestão deste modelo de política 

pública parece muito mais adequada se contar com membros da sociedade civil para 

legitimá-la.  

 Vale mencionar que uma previdência pública participativa ou ao menos 

inclusiva dos membros da comunidade possibilita uma gestão aberta e democrática, 

situação em que as decisões tomadas são legitimadas pelo conhecimento, 

deliberação e debate democrático. 63Sobre isso, vale lembrar que a reforma da 

                                                           
63 Vale mencionar a existência do Conselho Nacional de Previdência Social, criado pela Lei 8.213, de 
1991, o qual possui gestão quadripartite, com participação de representantes de trabalhadores, 
aposentados, governo e empregadores. No entanto, sua participação se dá no acompanhamento dos 
planos e programas realizados pela administração, não tendo um papel de relevo na defesa dos direitos 
dos cidadãos. 
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previdência no Brasil, embora tenha se concretizado no ano de 2019, já havia sido 

iniciada em 2016, com a EC 93/2016, a qual desvinculou 30% das receitas da União 

referentes à seguridade social para âmbitos diversos. Isso significa dizer que as 

contribuições sociais que antes eram remetidas unicamente para financiamento da 

seguridade, a partir da EC 93 ficaram livres para aplicação em qualquer finalidade 

diversa pretendida pelo governo. Outro ponto controverso da reforma se deu quanto 

à exclusão das receitas com base na DRU nos dados apresentados pelo governo. 

Embora se tratasse de medidas de alto impacto, não houve qualquer debate 

significativo com a sociedade civil, nem acordo com as diferentes correntes políticas. 

As modificações foram realizadas à revelia dos representantes de classe e com o 

desconhecimento da sociedade civil dos impactos que ocasionariam nos cofres da 

previdência. 

 Buber (2012) destaca que a desvalorização da comunidade por meio de 

decisões autoritárias sem a deliberação necessária com os agentes envolvidos isola 

o Estado e tolhe o espaço destinado à sociedade, na função de debate e alcance do 

bem comum, o que, por sua vez, deslegitima qualquer decisão impositiva. Walzer 

(2008) menciona que o pluralismo é decisivo para a elaboração de normas sociais, 

para a integração da comunidade com o Estado, e que a cidadania democrática deve 

fazer parte da liberdade de escolha; a participação voluntária dos membros da 

comunidade política, dos cidadãos e grupos, é indispensável na cena política para 

bem cumprir a tarefa pública de deliberar e aplicar a lei a si próprios. No entanto, a 

participação se reduz basicamente ao voto e as ações da sociedade civil raramente 

desempenham um papel central na vida cotidiana política.  

 A tese comunitarista do envolvimento das comunidades nos assuntos públicos, 

a fim de viabilizar o equilíbrio do Estado, sociedade e mercado, tem se demonstrado 

útil em inúmeras experiências de cooperação pública, em âmbitos sociais como a 

educação, a segurança, o cuidado de crianças, idosos e drogaditos, de acolhimento 

de migrantes (ETZIONI, 2000), além das históricas experiências de governança 

comum de produção rural, administração da água, pesca e outras, estudadas por 

Ostrom (1990).64 

                                                           
64 Etzioni (2020) entende haver um “déficit comunitário global”, ou seja, uma insuficiente presença das 
comunidades nas sociedades atuais. Embora inexista uma expertise comunitária abrangente, as 
variadas experiências em diferentes países indicam indiscutíveis vantagens da participação 
comunitária em estruturas e serviços de interesse público. 
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 No Brasil, a participação comunitária tem destaque especial na educação e na 

saúde. Escolas e universidades comunitárias compõem uma parcela muito relevante 

do desenvolvimento educacional, especialmente no sul do Brasil, local de colonização 

europeia. Este desenvolvimento se deu inicialmente em face da ausência de escolas 

públicas, o que serviu de mote para os imigrantes criarem as escolas, e, 

posteriormente, para as comunidades organizarem as universidades comunitárias em 

razão da lacuna das demais iniciativas (privada e pública). Na saúde, os hospitais 

comunitários foram desde os primórdios da colonização um dos baluartes da 

assistência sanitária à população e ainda hoje respondem por cerca de metade das 

internações do Sistema Único de Saúde (SCHMIDT, 2017). O exame dessas 

experiências revela a capacidade das organizações comunitárias cumprir um 

relevante papel público em diferentes áreas.   

 No Brasil, antes da lei Eloy Chaves houve a criação dos CAPS em 1923 como 

uma forma de esboço de uma previdência om alguns sindicatos dos trabalhadores. 

Posteriormente, a formulação dos IAP’s (Institutos de aposentadorias e pensões de 

cada classe de trabalhadores) realizado por Getúlio Vargas eram geridos por 

representantes dos trabalhadores, porém sob a tutela do Estado e sob amparo 

constitucional da Constituição de 1934. Somente com o INPS (instituto nacional de 

previdência social), que foi o mecanismo de estatização destes sistemas, dos IAP’s a 

partir de 1967 passou a ser competência do governo nacional, sendo inserido no 

orçamento público com a inserção do seguro-desemprego. Hoje, no campo da 

previdência privada, vale registrar que há iniciativas que buscam implementar uma 

gestão transparente e participativa, como é o caso da Fundação Família Previdência 

(ex-Fundação CEEE), apoiada pelo Sinpro e outras que visam concretizar o princípio 

da descentralização e da participação. 

Dessa feita, um dos desafios postos pelo pensamento comunitarista é 

aprofundar o debate sobre a gestão da previdência social, de ampliar os espaços de 

deliberação dos cidadãos, assunto que ganhou ainda mais importância face às últimas 

reformas na previdência. Na Constituição Federal brasileira, em seu art. 194, VII, 

menciona-se o caráter o caráter democrático e descentralizado da gestão da 

seguridade, mediante a participação de trabalhadores, governo, aposentados e 
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empregadores em órgãos colegiados.65 No entanto, infelizmente este dispositivo 

apresenta pouca ou nula aplicabilidade, pois de fato não há uma representatividade 

nos órgãos colegiados e tampouco a participação social para debate de temas 

concernentes aos cidadãos.  

 Como ilustra Merrien (2018), as experiências internacionais demonstram que 

as medidas de retiradas de direitos da população ou drástica redução de benefícios 

costuma ser realizada de forma rápida e contundente, evitando a organização e 

manifestação dos trabalhadores. A apresentação midiática de dados prejudiciais às 

organizações de segurança social e sua viabilidade no futuro, aliada à ausência de 

participação e de organização dos trabalhadores demonstrou terreno fértil para a 

aprovação de projetos e reformas de cunho neoliberal que prejudicaram os 

trabalhadores do mundo todo. Merrien (2018) cita o exemplo francês e belga a partir 

da década de 1990 como demonstrativos desta ausência de inserção comunitária. 

  

                                                           
65 Em 2002 o Partido dos Trabalhadores ingressou com a ADI 2634 junto ao STF questionando o 
descumprimento deste preceito constitucional em face da extinção do Conselho Nacional de 
Seguridade Social e a não-regulamentação deste inciso, alegando não haver possibilidades de 
participação dos trabalhadores, empregadores e aposentados na gestão da previdência, questionando 
a abertura de espaços institucionais democráticos de participação. Após parecer contrário da PGR, o 
STF negou seguimento ao pedido. 
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6 DIRETRIZES PARA O FORTALECIMENTO DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA 

INCLUSIVA: REAFIRMANDO A SOLIDARIEDADE INTERGERACIONAL  

 

Este capítulo visa fornecer diretrizes para o fortalecimento da previdência 

pública de caráter inclusivo e alicerçada na solidariedade intergeracional. Assim, 

serão enfrentados os desafios do crescimento demográfico, das transformações do 

mundo do trabalho e das novas tecnologias, observando as diferenças nacionais e 

internacionais de tratamento destes temas quando relacionados com a proteção 

social. Observar-se-á a questão do tratamento dos privilégios às classes abastadas e 

como se dá o debate sobre a proteção social na Europa e no Brasil, relacionando 

possíveis diretrizes, aprendidas com as experiências internacionais, para 

consolidação da previdência pública. 

Um dos desafios do mundo contemporâneo tem sido adequar os níveis de 

proteção social aos níveis de investimento do Estado, sem, no entanto, onerar 

excessivamente este. Diante do embate entre Estado Social e Estado Neoliberal o 

sistema capitalista privilegia o neoliberalismo com base nas antigas premissas do 

individualismo e da mão invisível do mercado. 

As mudanças demográficas com o envelhecimento da população e o aumento 

da expectativa de vida, enquanto os números de profissionais ingressando na ativa 

não segue o mesmo aumento, e, as alterações do mercado de trabalho, cada vez 

mais tecnológico, acabam impondo pressões nos países para flexibilizar os sistemas 

de proteção social e atender aos anseios do mercado. Enquanto na Europa tem-se o 

estabelecimento de padrões mínimos de proteção social garantidos pelo Tribunal de 

Justiça da União Europeia, o Brasil, por sua vez, tensiona com o enfrentamento da 

brusca redução dos direitos sociais que afeta diretamente a classe social menos 

abastada. 

Enquanto na Europa o grande desafio é lidar com as imigrações e as 

consequências legais e impactos financeiros oriundos deste fenômeno, no Brasil a 

cultura provinciana ao que se refere aos privilégios de determinadas categorias 

profissionais se evidencia como um verdadeiro obstáculo a ser ultrapassado. A elite 

brasileira formada pelo alto escalão de militares, magistrados, promotores e 

parlamentares mantém um nível diferenciado de direitos para suas classes 
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completamente contrastantes com a realidade do restante da população. Estes 

privilégios estão tão arraigados na sociedade brasileira que a mera discussão destes 

preceitos gera comoção entre os envolvidos, que não abrem mão de suas vantagens, 

e acabam por impor as mudanças sempre aos menos favorecidos economicamente 

como uma forma de “desonerar” o Estado. 

Nesse passo, o presente capítulo irá abordar as transformações do mundo do 

trabalho com o (de)crescimento demográfico e as novas tecnologias, bem como o fim 

dos privilégios na previdência social diante de um panorama de proteção social 

europeu e brasileiro, finalizando com o que pode-se aprender das experiências 

europeias em relação ao sistema de previdência pública. 

 

6.1 Enfrentando os desafios do crescimento demográfico, das transformações 

do mundo do trabalho e das novas tecnologias  

 

Na mídia, começou a se noticiar em 2016 e novamente em 2017 que os 

números do déficit da previdência eram alarmantes. O governo divulgou informações 

de que em 2018 o déficit do INSS e de seus servidores teria chegado ao valor de R$ 

268,884 bilhões (SIMÃO, 2018). Foram abundantes as notícias e matérias sobre a 

possível quebra da previdência caso não houvesse a reforma previdenciária em 

caráter de urgência. O governo do presidente Michel Temer, após o impeachment da 

Presidenta Dilma Roussef, demonstrou-se determinado a realizar uma reforma da 

previdência com base nas propostas neoliberais. 

 O grande motivo da reforma previdenciária, segundo o governo, estava 

relacionado ao crescimento demográfico: queda populacional nos últimos anos 

combinada com o aumento da expectativa de vida, conforme dados do IBGE. Em 1989 

a taxa de crescimento populacional no Brasil era de 1,9%, em 1999 era 1,5%, em 

2009 era de 1,0% e em 2017 caiu para 0,8%.  A projeção do IBGE é de que em 2060 

1 em cada 4 brasileiros terá mais de 65 anos, conforme demonstra o gráfico que 

segue. 
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Gráfico 6: Projeção dos grupos etários – 2010–2060 

 

Dados e gráfico: IBGE (2019).                 * PIA – População em Idade Ativa. 

 O gráfico demonstra que, enquanto o número de idosos cresce o número de 

pessoas em idade ativa decresce, o que ocasionaria um ônus ao Estado e aos cofres 

públicos, que não teriam contribuições suficientes para garantir o equilíbrio financeiro 

e atuarial da autarquia previdenciária. No entanto, na contramão desse discurso sobre 

a necessidade de reforma da previdência, foi impulsionada uma reforma trabalhista, 

antes da previdenciária, sob a alegação governista de que isso geraria um aumento 

de empregos, algo entre 2 a 6 milhões, conforme projetavam os defensores da reforma 

e noticiado pela revista Exame (2018).  

A reforma trabalhista foi aprovada em abril de 2017, atendendo as demandas 

neoliberais e modificando profundamente a CLT, conferindo supremacia aos acordos 

entre trabalhador e empregador e enfraquecendo o papel dos sindicatos, ao excluir a 

contribuição sindical obrigatória. Com isso, preparou-se a próxima reforma, a 

previdenciária, reduzindo os encargos sociais sob a responsabilidade do Estado e 

expandindo a presença do mercado (ALEGRETI, 2017). 

As principais motivações para a reforma trabalhista eram de cunho econômico, 

ou seja, visando diminuir os encargos do empregador e do Estado, sem se analisar a 

fundo que este impacto financeiro afetaria também no âmbito social, com um 

recrudescimento da mercadorização da força de trabalho, fosse pela possibilidade de 

supressão de direitos através da flexibilização destes ou pela eliminação explícita de 
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proteção, sendo que o imbróglio econômico se daria em razão da queda de custos do 

trabalho. De forma geral, aumentam os contratos precários e pioram as condições dos 

contratos típicos, com renda concentrada e remunerações estagnadas (FILGUEIRAS; 

et al., 2019). 

Passados dois anos desde a implementação da reforma trabalhista, a projeção 

de um suposto crescimento da economia demonstrou-se falaciosa. De acordo com os 

números recentes da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio) Contínua 

do IBGE (2019), o desemprego no Brasil atingia mais de 13 milhões de pessoas, com 

uma taxa de desemprego de 12,7%66 e uma redução de mais de 500 mil trabalhadores 

formais em relação ao ano anterior, aumentando o número de pessoas trabalhando 

na informalidade (IBGE, 2019). Ainda, conforme os dados do IBGE, a taxa de 

subutilização da força de trabalho subiu de 15,5% em 2014 para 25% em 2019. Este 

percentual é o maior índice já atingido no Pnad. A alta desta taxa reflete o aumento 

do desemprego quanto do desalento, taxa esta que cresceu 3,9% no primeiro 

semestre de 2019 (em comparação com o trimestre anterior), conforme o IBGE (2019). 

Estes dados demonstram que a reforma trabalhista além de ser controversa em 

termos de possíveis inconstitucionalidades, já que está sendo alvo de discussão em 

ADI’s no STF67, também não atingiu sua finalidade, visto que seu alegado objetivo era 

fomentar o crescimento econômico e gerar emprego aos trabalhadores, sem onerar o 

empregador. 

O impacto da reforma trabalhista na seguridade social é evidente. Com o alto 

número de desempregados e de trabalhadores informais diminuem, 

consequentemente, as contribuições sociais arrecadadas para a previdência social. 

Dessa forma, o desempregado e o trabalhador informal não contribuem com o sistema 

de proteção social, assim como o empregador (que não existe nestas relações) 

                                                           
 

 
67 No Supremo Tribunal Federal (STF) há pelo menos cinco ações diretas de inconstitucionalidade 
(ADIs) contestando a reforma trabalhista. Uma delas é da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Indústria (CNTI), que representa 5 milhões de pessoas. Na referida ADI, a entidade alega que não 
há garantias de que o intermitente receberá o salário mínimo ou sequer o equivalente ao recebido pelo 
funcionário da empresa. Por isso, seria inconstitucional, já que o objetivo das empresas seria empregar 
mão de obra por um custo menor para realizar o mesmo trabalho dos demais. 
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também não contribuirá, afetando o financiamento da seguridade social, segundo 

disposto no art. 195 da Constituição Federal.  

Outro aspecto que impacta na seguridade social são as novas tecnologias e as 

novas relações de trabalho. As consequências do fenômeno da pejotização e da 

uberização são visíveis no crescimento do SIMPLES nacional, enquanto as relações 

formais de trabalho vêm em uma decrescente. De acordo com a ANFIP (2016), as 

renúncias tributárias da adesão ao SIMPLES passaram de R$ 22 bilhões em 2015. 

Vale mencionar, ainda, que o SIMPLES também impacta nas demais contribuições 

sociais, como COFINS, CSLL e PIS. 

Welle et al. (2018, p. 296) fazem uma análise acerca do impacto econômico da 

saída de um trabalhador do mercado de trabalho e sua inserção como MEI ou 

SIMPLES. 

 

[...] se um trabalhador com carteira assinada sai do mercado de trabalho, ele 
deixa de contribuir, em média, com R$ 1.600,50 ao ano para o RGPS. Se esta 
posição não é reposta com outro trabalhador com carteira assinada, o 
empregador deixa de contribuir, em média, com R$ 2.671,62 ao ano (WELLE et 
al., 2018, p. 293). 

[...] 

Desse modo, para cada trabalhador que sai de um emprego com carteira 
assinada e passa do RGPS para o SIMPLES/MEI, a Previdência social deixa de 
arrecadar, em média, R$3.661,71 anualmente. Se considerarmos que esse 
fenômeno ocorre com 1% do total da força de trabalho celetista do setor privado, 
teremos uma perda de arrecadação da ordem de R$1,5 bilhões por ano [...] 
(WELLE et al., 2018, p. 296). 

 

O desenvolvimento das novas tecnologias tem alterado o imaginário de muitos 

trabalhadores. Se antes o desejo do trabalhador era garantir seus direitos adquiridos 

e ter a carteira assinada, atualmente é comum a aspiração de autonomia, de ser seu 

“próprio patrão”. Nesse contexto, as contribuições sociais foram afetadas e 

impactaram diretamente na seguridade social. 

O ideário neoliberal contamina o mundo do trabalho e difunde uma mentalidade 

individualista, onde a liberdade de empreender é o fundamento para a conquista dos 

próprios meios de manutenção e de sucesso (meritocracia). Fragilizam-se as bases 

do Estado-providência. O Estado é visto como espaço de poder encrustado de 

corrupção; o mercado é a espaço da criatividade e prosperidade, que possibilita a 

todos as mesmas chances e é blindado contra a corrupção. Baseado no discurso fácil 
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do neoliberalismo o mercado tem abocanhado serviços antes prestados pelo Estado, 

levando à perda de direitos dos trabalhadores (SOUZA, 2017). 

O que acontece com a previdência social no Chile ilustra o impacto do 

neoliberalismo. Quando Pinochet assumiu o governo, depois de um golpe de Estado 

em 1973, instaurou um sistema econômico baseado nas premissas da Escola de 

Chicago, sabidamente neoliberal, que se alicerçava na diminuição do controle estatal 

e no crescimento dos investimentos estrangeiros. Introduzido o modelo de 

capitalização na seguridade social do Chile, o mercado apropriou-se dessa parcela de 

serviço essencial antes prestada pelo Estado, e que então passou a assumir um 

caráter de subsidiariedade. O Estado se desincumbiu de prestar muitos direitos 

sociais e o mercado pôde cobrar pelos serviços, conforme demonstram Oliveira et al. 

(2019).  

O governo de Pinochet se alicerçou no pilar da privatização, fosse da água, 

eletricidade, saúde, educação e previdência e a concessão das estradas chilenas. O 

sistema de seguridade implementado no Chile consistia basicamente na cotização 

individualizada, obrigatória e voluntária, ou seja, cada aposentado teria direito 

unicamente ao seu valor acumulado ao longo dos anos de trabalho. Esse sistema de 

capitalização era gerido por um grupo de administradores de fundo de pensões 

(instituições privadas), que poderiam investir os recursos no mercado financeiro. 

Tocou ao Estado meramente a fiscalização e assistência do sistema, ressarcimento 

em caso de falência, complementação dos que contribuíam com a renda mínima, bem 

como o ônus de migração do sistema público ao privado. Ou seja, o Estado continuou 

com todo o ônus e sem nenhum benefício, enquanto os agentes do mercado puderam 

utilizar todos os valores do Fundo de Pensões para investimentos, e, caso houvesse 

uma perda destes valores, o Estado seria o responsável pela restituição aos 

segurados (OLIVEIRA; et al., 2019). 

Inicialmente, a solução neoliberal pareceu realmente um milagre econômico, e 

mesmo após o período ditatorial os governos mantiveram a lógica econômica 

neoliberal. Os índices de mortalidade infantil diminuíram, o PIB (produto interno bruto) 

decolou e a renda mensal dos trabalhadores cresceu. Entretanto, as privatizações 

fizeram crescer o pensamento de que o Chile se tornara uma empresa privada e não 

um país, e então foi aberta a caixa de pandora, pois, embora os índices 

demonstrassem o crescimento econômico, isso não se refletia em melhorias sociais 
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nem tinha qualquer impacto nos demais setores. Um país administrado como uma 

empresa acaba por gerar lucro para o “proprietário” e não para os trabalhadores 

(ROURA, 2019). 

Em 2017 houve a eclosão de movimentos e organizações populares visando 

realizar um plebiscito acerca da modificação do sistema de fundos e pensões, no qual 

cerca de um milhão de chilenos (equivalente a 96,7%) foram favoráveis às alterações. 

Oliveira et al (2019) relatam o crescente processo de desnacionalização dos recursos 

do sistema de pensões, e ainda a maioria dos fundos e pensões está sob o controle 

de conglomerados financeiros internacionais como Metlife (Estados Unidos), Principal 

Financial Group (Estados Unidos), Citigroup (Estados Unidos), BTG Pactual (Brasil) e 

Grupo Sura (Colômbia), o que torna o assunto um tema de grande relevância política 

e econômica no país, de um grupo de interesse com grande força de articulação. 

No final de 2018 o Presidente chileno Sebastian Piñera, de centro-direita, tendo 

em vista a insatisfação popular, propôs um projeto de reforma previdenciária, com 

modificações quanto ao pilar da solidariedade e inserindo um aporte de 4% dos 

empregadores no sistema de arrecadações. Entretanto, as alterações foram 

insuficientes para contornar os problemas de mais de duas décadas de privatização. 

Pesquisa realizada pelo Observatório Social no ano anterior (2017) revelou que 22,1% 

da população acima de 60 anos vivia em situação de pobreza multidimensional, e os 

problemas de saúde mental, em específico o suicídio, haviam dado um salto 

gigantesco, chegando a 10,2 por 100 mil habitantes (OLIVEIRA et al., 2019). 

O colapso do sistema previdenciário no Chile em 2019 e as diversas 

manifestações populares foram a clara demonstração da incapacidade de um sistema 

previdenciário baseado na capitalização de rendas individualizadas sem estar 

alicerçado no princípio da solidariedade e sem gestão estatal, modelo este que foi 

proposto pelo Ministro Paulo Guedes no governo Bolsonaro68, porém esta profunda 

modificação não obteve aprovação no Congresso Nacional.  

 Sistemas previdenciários baseados na solidariedade intergeracional e sistemas 

baseados na contribuição individual expressam as distintas lógicas do Estado-

providência e do Estado neoliberal. A perspectiva neoliberal, permeada pela noção de 

meritocracia, de que cada um é responsável por si, desconsidera as adversidades da 

                                                           
68 Proposta de Emenda à Constituição n. 6/2019.  
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vida, especialmente do mercado de trabalho. São inúmeras as situações indesejáveis 

que podem surpreender o/a cidadão/ã, e, não tendo a quem recorrer, não terá garantia 

de condição mínima de vida e dignidade, direito este constitucionalmente previsto. 

 Idade avançada, morte ou reclusão de familiar que seja responsável pela 

mantença da família, gravidez, invalidez permanente ou temporária, acidente de 

trabalho ou redução da capacidade laboral resultante de acidente são situações que 

podem ocorrer com o trabalhador que está constantemente exposto. Se recorrer 

somente às suas próprias economias acumuladas pelo sistema de capitalização, terá 

que contar com a “sorte” de sofrer um sinistro após longo período de contribuição ou 

que não o deixe durante muito tempo impossibilitado de trabalhar, pois, caso contrário, 

não terá meios de subsistência. A ideia individualista não condiz com os preceitos 

constitucionais de justiça social. O princípio da solidariedade é essencial para uma 

rede de proteção social eficiente, na qual os trabalhadores da ativa auxiliam os 

trabalhadores inativos, mantendo o pacto geracional. 

Nesse sentido, digno de nota é o caso dos Países Baixos, que são 

reconhecidos como estando entre os Estados mais generosos do mundo, ficando 

atrás somente da Suécia em matéria de gastos sociais. O welfare state desses países 

também foi capaz de superar um insucesso econômico dramático. Em 1984, 14% dos 

holandeses estavam desempregados e um número equivalente estava em benefício 

na Seguridade Social (MERRIEN, 2018). Contudo, alguns anos depois, a taxa de 

desemprego foi reduzida a 12%, com forte excedente comercial e taxa de inflação 

baixa. A Holanda manteve o coração dos direitos sociais elevados e o bem-estar social 

repartido de forma mais harmoniosa que nos demais países europeus. Os fatores 

deste sucesso são: a introdução da política de moderação salarial negociada e 

realizada pelo acordo tripartite de 1982, a reforma bem-sucedida do sistema de 

seguridade dos anos 1990, a prática de políticas ativas voluntaristas e a repartição do 

trabalho. Foi graças ao ressurgimento do corporativismo lúdico que houve este 

milagre, conforme Visser e Hemerijk (1997). 

 Na Suécia ocorreram mudanças que guardam algumas semelhanças com o 

sistema holandês. O partido social-democrata reconquistou o poder em 1994 e com 

isso aprenderam a lição dos erros anteriores. Seu programa ficou alicerçado em três 

pontos: uma política econômica agressiva de acordo com a economia mundial, uma 

política modernizada e descentralizada dos serviços públicos em consonância com as 
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aspirações da classe média, e, por fim, uma política social moderada, evitando 

qualquer divórcio com a base social. A Suécia permanece ancorada com a herança 

social universal-igualitária e continua exercendo políticas sociais bem generosas 

(especialmente ao valor dos salários dos aposentados e pensionistas), contudo, ao 

contrário do que pregam os neoliberalistas, sua porcentagem de pobreza é uma das 

mais baixas da União Europeia e a duração média da pobreza69 é extremamente curta 

(5,5 meses). Da mesma forma, o orçamento estatal é superavitário, enquanto a taxa 

de desemprego caiu para 6,1%. Do ponto de vista político, nota-se que este sistema 

proporcionou instituições estáveis e menos grau de conflitos sociais (MERRIEN, 

2018).  

 A situação dos países que se apoiam em um sistema essencialmente baseado 

nas contribuições sociais, ou seja, considerados sistemas continentais de Estado de 

Bem-Estar Social, são, sobretudo, os que mais encontram dificuldades atualmente, 

como é o caso da Bélgica e França. Merrien (2018) demonstra que as prestações são 

tidas como direitos adquiridos e a orientação neoliberal de retirada ou diminuição 

destes direitos é quase impraticável.  

 De outra banda, os custos de proteção social são altos e cada vez mais pesam 

sobre o Estado, ao passo que a população possui uma expectativa de vida cada vez 

maior, há aumento dos gastos com a saúde, assistência, aposentadorias antecipadas 

e o custo do desemprego. Assim, a alternativa adotada pelos governos foi a de 

aumentar a competitividade do setor econômico. As aposentadorias antecipadas 

foram utilizadas como meio de aumentar a produtividade, visando o lucro exponencial 

das empresas de um lado e gerando desemprego e pobreza de outro (MERRIEN, 

2018).  

 O caso ocorrido na França demonstra claramente os dilemas das políticas 

sociais em relação às pressões internacionais. A dificuldade de restringir os gastos 

com o sistema de proteção social faz com que os governos tenham que buscar 

soluções para este fim específico, sendo impossível tocar nos direitos sociais 

adquiridos pelo núcleo de trabalhadores. O apego ao Estado de Bem-Estar Social 

conduz a multiplicação de políticas de assistência sem que estas efetivamente 

integrem o cidadão à sociedade. As medidas empregadas na França para limitar os 

                                                           
69 O índice de duração média da pobreza é medido de acordo com o período que o trabalhador leva 

para ser realocado no mercado de trabalho e obter renda suficiente para sair da linha de pobreza. 
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gastos com a seguridade são: majorar as contribuições sociais, tornar mais restritas 

as condições de acesso aos benefícios, alterar os planos em matéria de saúde e 

aposentadoria para limitar os déficits orçamentários, e um novo caminho que se busca 

é alterar o modo de financiamento da seguridade.  

Em 1998 os franceses criaram a “Renda Mínima de Inserção” (RMI), que trouxe 

grandes esperanças. A RMI é a forma do Estado auxiliar o cidadão que não consegue 

emprego e tampouco consegue garantir sua mantença ou de sua família, visando 

reinserir o cidadão no mercado de trabalho assim que possível. Porém, o número de 

beneficiários cresce constantemente e o número de pessoas reintegradas ao mercado 

de trabalho é quase inexistente. Nota-se que embora a França tenha políticas públicas 

ativas, a eficácia delas é muito baixa se comparada com o caso escandinavo, por 

exemplo. O caso francês demonstra uma situação insustentável: um núcleo duro de 

direitos de proteção social de um lado, outsiders do sistema (jovens sem qualificação 

ou experiência profissional) de outro lado, pois muitos destes seguem com “emprego-

solidariedade” um atrás do outro, sem efetivamente aprender um ofício, conforme 

elucida Merrien (2018). 

 A França é o oposto dos regimes sociais corporativistas. O consenso sobre 

medidas como aposentadoria antecipada é ambíguo, pois é popular entre os 

trabalhadores, contudo, não gera emprego para os jovens. Assim, os excluídos do 

mercado de trabalho sofrem uma avassaladora deterioração de seus direitos sociais. 

A experiência francesa nos mostra uma realidade difícil, enquanto o Estado tenta 

inserir seus trabalhadores jovens forçando os mais velhos a uma aposentadoria 

antecipada, o mercado, por sua vez, ignora os anseios sociais, e explora mais seus 

trabalhadores, sem dar lugar aos jovens, fazendo com que seus empregados 

trabalhem mais, acumulando mais funções para um processo produtivo mais intenso 

em benefício da empresa. De outro modo, a redução dos benefícios e políticas 

assistenciais demonstra um “emagrecimento” de políticas sociais. Evidencia-se que, 

embora a França passe por um momento de crescimento econômico, suas taxas de 

desemprego continuam altas e o número de beneficiários da assistência também 

(MERRIEN, 2018). 

 Certamente há de se notar que cada país tem suas nuances únicas, mas é 

possível perceber que algumas situações enfrentadas pela França se assemelham 

com nossas condições brasileiras. O grande dilema existente é como aliar políticas 
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sociais de solidariedade nacional com a competitividade do mercado, sem causar 

perdas aos cidadãos.  

 Entre os temas que merecem um necessário debate estão as Reformas na 

previdência social, as quais são indispensáveis ao longo do tempo, em razão das 

constantes transformações socioeconômicas que dizem respeito à sustentabilidade 

do sistema de proteção social assentado na solidariedade, que inclui aspectos como 

o incentivo ao trabalho formal, as isenções de contribuições e a redução de privilégios 

do alto escalão. Convém que tal debate seja feito fique completamente apartado das 

premissas neoliberais do sistema de capitalização, em que o ônus permanece com o 

Estado enquanto os recursos coletivamente angariados são apropriados por agentes 

do mercado.  

 

6.2 Privilégios na previdência social: uma questão superada na Europa, não no 

Brasil 

A apresentação da PEC 06/2019 incluiu uma série de justificativas para 

respaldar a alegação do governo sobre a necessidade de reformulação da previdência 

pública brasileira. Os três pilares da reforma da previdência seriam a inserção de um 

sistema de capitalização, o combate às fraudes previdenciárias e redução da 

judicialização, e a cobrança das dívidas tributárias previdenciárias. Vale lembrar que 

o sistema de capitalização não foi aprovado pelo Congresso Nacional na EC 

103/2019. 

Na exposição de argumentos econômicos na PEC 06/2019, uma das medidas 

(justificativa n. 13)70 seria a cobrança das dívidas tributárias. No entanto, não 

mencionou como seria realizada e tampouco o impacto que ocasionaria no sistema 

de seguridade social. Ou seja, uma fala vazia, que não demonstrou efetivamente que 

os grandes devedores (grandes empresas, bancos e outros já mencionados no 

capítulo anterior) seriam efetivamente compelidos a pagar suas dívidas.  

Se o objetivo era salvaguardar o sistema previdenciário, o governo poderia ter 

suscitado a possibilidade do sequestro dos valores devidos pelas empresas quando 

da condenação em segunda instância para contas judiciais. Assim, evitar-se-ia o 

                                                           
70 Disponível no site da Câmara dos Deputados (2019). 
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desfazimento do patrimônio de empresas e resguardar-se-iam os cofres do INSS de 

eventuais danos e dívidas. Se ao final do processo restasse comprovado que não 

assistia direito à autarquia os valores retornariam às empresas. Entretanto, o que 

ocorre são processos longos que se arrastam durante muitos anos, deixando margem 

à dilapidação do patrimônio dos devedores. Sobre isso a PEC foi silente. 

Outro aspecto interessante sobre a cobrança de dívidas tributárias 

previdenciárias é que nos últimos cinco anos as renúncias tributárias vêm em uma 

crescente, sendo que em 2017 alcançou mais de R$ 314,2 bilhões, o que corresponde 

a 4,6% do Produto Interno Bruto, conforme dados do Tribunal de Contas da União 

(2018).  

Note-se que o custeio da previdência social se dá por meio da coparticipação 

entre a iniciativa privada e o poder público, por meio da solidariedade de integração, 

conforme prevê o art. 195 da Constituição Federal. A viabilidade, a manutenção do 

sistema de proteção social, requer a consideração da previdência sob um espectro 

amplo. Isso significa analisar também aqueles regimes que, embora não inseridos no 

regime geral da previdência pública, acarretam gastos aos cofres e orçamento público 

como é o caso dos militares, juízes, promotores e políticos. A reforma da previdência 

estabelecida pela EC 103/2019 refere-se unicamente aos trabalhadores inscritos no 

Regime Geral, sendo que militares, servidores públicos de regime próprio e 

parlamentares (já inscritos em regime específico) não foram incluídos nesta alteração.  

As regras para aposentadoria dos parlamentares foram alteradas em 1997, 

quando ocorreu a extinção do Instituto de Previdência dos Congressistas71. Os 

deputados federais e senadores puderam optar pelo Regime Geral da Previdência ou 

pelo Plano de Seguridade dos Congressistas (PSSC), que existe desde 1999. Os 

requisitos da aposentadoria para os parlamentares que optaram pelo PSSC eram: ter 

60 anos de idade e 35 anos de contribuição em qualquer regime de Previdência. 

Entretanto, para receber o valor integral de R$ 33.700, precisava ter contribuído 

efetivamente 35 anos para o Plano dos Congressistas (se optassem por esse regime), 

conforme a Lei 9.506/97. Caso o/a parlamentar ainda não cumprisse as condições 

para a aposentadoria integral, ele poderia ter proventos proporcionais ao tempo de 

mandato exercido e contribuído ao plano, conforme Vecchiato (2016). Se o 

                                                           
71 Quando estava em vigência o IPC garantia que após 8 anos de mandato e 50 anos de idade o 
parlamentar tivesse direito à 26% de seu subsídio (Lei 4.284/63, art. 4º). 
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congressista contribuísse para o INSS, pagaria 22% de seu subsídio à autarquia, 

sendo vedada a cumulação dos benefícios do INSS e do PSSC. 

Com a EC 103/2019 foi também alterada a aposentadoria dos congressistas. 

Os futuros parlamentares entrarão diretamente no regime geral da previdência social 

(saindo do Plano de Seguridade Social dos Congressistas), o regime do PSSC 

continuará existindo para os atuais inscritos, sejam políticos atuais ou ex-

parlamentares, até que estes se aposentem, pois enquadram-se nas regras de 

transição, porém foi acrescido o requisito do pedágio de 30% em relação ao tempo 

faltante para completar 35 anos do tempo de contribuição. A alteração da EC 103/2019 

também se deu na idade, no mínimo 65 anos para os homens e 62 anos para as 

mulheres, e para ambos os sexos a necessidade de 35 anos de contribuição. Logo, 

foi acrescentado também o requisito etário, conforme destaca Kertzman (2020). No 

entanto, é importante salientar que tais medidas não alcançam os parlamentares que 

estão na ativa, e, sim, será válida tão somente para os que ingressarem a partir da 

vigência da EC 103/2019. 

Aos membros do judiciário, em específico os magistrados, aplicam-se as 

normas dos servidores públicos da União, dos estados e dos municípios, conforme a 

Constituição Federal. E a aposentadoria pode ocorrer de forma voluntária, nos termos 

das disposições contidas no art. 40 da Constituição Federal e das EC nº 41/2003 e nº 

47/2005, sendo que o valor a ser recebido e a idade dependem da data de ingresso 

no serviço público. Pode ser, ainda, de forma compulsória, com proventos 

proporcionais a 75 anos de idade, nos termos do art. 40 da Constituição combinado 

com a Lei Complementar n. 88/2015, e, também, por invalidez permanente, a qual se 

dá nos termos do art. 40 da Constituição combinado com a EC n. 70/2012; 

independente de idade mínima e com proventos proporcionais ao tempo de 

contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou 

doença grave, contagiosa ou incurável na forma da lei (VECCHIATO, 2016). 

A EC 103/2019 alterou as regras para aposentadoria no serviço público, o que, 

por sua vez, atingiu os membros do judiciário, ministério público e procuradores, os 

quais viram a alíquota contributiva de seus salários praticamente dobrar. Dados 

apresentados pelo Ministro da Economia Paulo Guedes, baseados nos relatórios do 

IFI (Instituição Fiscal Independente) do Senado, indicavam que a média de valores 

recebidos a título de aposentadoria pelo funcionalismo público do legislativo é de R$ 
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26,8 mil reais, enquanto dos demais trabalhadores do regime geral é de R$ 1.300,00. 

Logo, a proposta de “extinção dos privilégios” referida pelo ministro visaria extinguir 

os altos valores de aposentadorias e majorar a taxa de contribuição dos que estão na 

ativa para o custeio da previdência.  

No entanto, a reforma previdenciária do funcionalismo público realizada em 

2003 (EC 41/2003) já havia extinto a paridade de reajuste das aposentadorias em 

relação aos salários de quem permanecia na ativa.72 Assim como, desde 2012 (EC 

70/2012) os trabalhadores que entrassem no serviço público já estariam submetidos 

ao mesmo teto dos demais trabalhadores inscritos no INSS. Dessa forma, as 

alterações da EC 103/2019 não passaram de um expediente propagandístico, sem 

impacto real, uma “lei para inglês ver”73. Quanto a isso, a reforma não irá efetivamente 

impactar em nada o sistema de custeio e manutenção da previdência social, visto que 

as mudanças que realmente impactam no orçamento da União já haviam sido 

realizadas. 

Em novembro de 2019, após a aprovação da EC 103/2019, entidades 

representativas74 dos magistrados ingressaram com algumas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade pedindo que o STF declarasse a inconstitucionalidade das 

alíquotas de contribuição para aposentadoria dos servidores públicos, as quais 

consideram abusivas para juízes, promotores e procuradores. A alíquota que era de 

11% para quem ingressou no sistema até 2013 e sem adesão à previdência privada 

agora será variável, de 7,5% até 22%, alterando-se de acordo com a faixa salarial. Os 

funcionários públicos alegaram que, juntamente com o desconto de imposto de renda, 

o governo ficará com praticamente metade de seus rendimentos, o que seria 

inconstitucional.  

                                                           
72 Digno de nota que a reforma previdenciária não alterou as normas dos estados e municípios, sendo 
necessário que cada qual realize sua alteração legislativa. 
73 Expressão utilizada para demonstrar a ineficácia de uma norma que foi realizada para preservar as 
aparências. Essa expressão foi designada quando o Reino Unido (Inglaterra) que depois de duzentos 
anos dominando o tráfico de escravos passou a liderar movimentos antiescravistas e pressionou o 
Brasil a firmar o tratado de abolição da escravatura, a qual durante muitos anos vigorou tão somente 
no papel. 
74 As ações são assinadas em conjunto pela ANPT (Associação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho), AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros), Conamp (Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público), Anamatra (Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho) e ANPR (Associação Nacional dos Procuradores da República). 
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Os principais aspectos discutidos nas ADI’s75 são a progressividade da alíquota 

que, por sua vez, majora a contribuição dos servidores públicos com altos salários, e, 

também, a alteração da regra que pode anular a aposentadoria de juízes e membros 

do Ministério Público que eram advogados na iniciativa privada antes de entrarem 

para a carreira pública.  

 Outro aspecto que gerou polêmica quanto à extinção de privilégios da 

previdência foi a inclusão ou não dos militares na reforma. Regidos por legislação 

diferenciada dos demais servidores públicos, a EC 103/2019 não incluiu alterações 

nas pensões e aposentadorias dos militares. Isso gerou reações de diversos 

segmentos sociais e acabou por ocasionar uma proposta de alteração por parte do 

governo. Conforme dados do Tribunal de Contas da União de 2018, a média de gasto 

de um trabalhador do regime geral por ano era de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos 

reais), enquanto de um militar (por ano) era de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil 

reais). 

No sistema em vigor até 2019, nos termos da Lei 12.705, era permitido aos 

militares ir para a reserva após 30 anos de serviço. Logo, se tornou comum que estes 

se “aposentassem”76 antes dos 50 anos de idade. Quando se suscitou a possibilidade 

de reforma previdenciária foi trazido à baila a fixação de uma idade mínima ou um 

tempo maior de contribuição para o militar, tema este que ainda esteve em debate no 

Projeto de Lei n. 1.645/2019 de iniciativa do poder executivo federal. 

 Vale ressaltar que durante a atividade laboral, o militar contribuía com o 

percentual de 7,5% para a pensão militar e quando fizesse jus ao benefício teria direito 

à percepção do salário integral. Alíquota esta inferior à dos trabalhadores dos regimes 

geral e próprio da previdência social. Conforme a tabela das Forças Armadas, a 

remuneração, a qual inclui soldo e gratificações de um general do Exército, por 

exemplo, variava de R$ 21 mil a R$ 25 mil. 

                                                           
75 Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs 6254, 6255, 6256 e 6258). Vale destacar que estas 
ações tiveram a limitar julgada improcedente pelo STF em 18 maio de 2020, pois, de acordo com o 
Ministro Barroso não foi verificada a inconstitucionalidade dos dispositivos da EC. As ADI’s aguardam 
o trâmite o referendo do plenário, conforme noticiado pelo site do Supremo Tribunal Federal.  
76 Utilizou-se aspas para tratar da aposentadoria do militar, pois em termos técnicos para os militares 
não se utiliza a palavra aposentadoria, pois, em tese, estes vão para reserva, mas não se aposentam, 
visto que permanecem à disposição das Forças Armadas podendo ser reconvocados ou reformados 
(definitivamente desligados). Entre 2012 e 2016 contabilizou-se apenas 0,77% de reconvocações 
(AMFAAR, 2019). 
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Outro aspecto relevante é a previsão que vigorou até 2001 quanto ao 

pagamento de pensão, em ordem de prioridade, à viúva e às filhas solteiras do militar. 

Contudo, embora tenha sido abolido para novos militares que ingressarem nas forças 

armadas após 2001, ainda existe o pagamento desta verba aos que ingressaram 

antes desse período. Há, contudo, uma regra de transição, que prevê descontos 

maiores no soldo para cobrir tal pagamento. Porém, vale salientar que embora exista 

a regra de transição e a norma tenha sido abolida para os novos militares, haverá 

impacto dessa pensão durante décadas no orçamento do Ministério da Defesa. 

Vecchiato (2016) demonstra que o gasto estimado em 2015 foi de quase R$ 4 bilhões, 

enquanto o déficit é de R$ 11 bilhões e a previsão é que deva permanecer negativo 

por 75 anos.77 

Em novembro de 2019 foi aprovada na Câmara dos Deputados a Reforma da 

Previdência que envolve os direitos dos militares (PL 1.645/2019). A proposta 

aprovada alterou o Estatuto dos Militares (Lei 6.880/80), a Lei de Pensões de Militares 

(Lei 3.765/60), a Lei do Serviço Militar (Lei 4.375/64), a Lei de Promoções dos Oficiais 

da Ativa das Forças Armadas (Lei 5.821/72) e a Medida Provisória da Remuneração 

dos Militares (MP 2.215-10/01), sendo que a principal mudança se deu no tempo de 

serviço, passando de 30 para 35 anos, e a idade limite para transferência de reserva 

de 50 a 70 anos (antes era de 44 a 66 anos) e o aumento da alíquota contributiva de 

7,5% para 10,5%. No entanto, não houve imposição de idade mínima para 

aposentadoria dos oficiais, o que na prática gera favorecimento aos militares que 

novamente têm menos requisitos cumulativos para cumprir se comparados com os 

membros do regime próprio e geral de previdência.  

De relevância assinalar que quando o governo apresentou a proposta de 

reforma do regime geral, acenou a reforma dos militares, alegando que com as 

mudanças da previdência das Forças Armadas estimava-se uma economia de R$ 

97,3 bilhões em dez anos. O PL 1.645/2019 que foi aprovado e tornou-se a Lei 

13.954/2019, estimou uma economia de R$ 10,45 bilhões, ou seja, equivale a 1% dos 

R$ 1,1 trilhão de impacto fiscal previstos na reforma do setor público e privado de 

previdência.  

                                                           
77 Os privilégios estendidos aos militares, especialmente ao alto escalão, são resquícios de um Brasil 
ditatorial que amargou mais de 20 anos sob regime de ditadura militar após golpe de Estado em 1964. 
As leis feitas em benefício da classe militar reverberam até os dias atuais na contradição da elite com 
o abismo social das classes menos abastadas. 
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Pela PEC 133/2019, paralela à reforma da previdência, os policiais e bombeiros 

estaduais também foram inseridos na reforma previdenciária militar, sendo que terão 

direito ao benefício integral quando forem para inatividade depois de 35 anos de 

contribuição (art. 50 Lei 13.954) e 30 anos ou 25 anos de trabalho nas forças armadas 

(hipóteses do art. 97, I e II Lei 13.954), ou, benefício proporcional se forem para 

inatividade antes de completados os requisitos mencionados. Como forma de regra 

de transição para os militares da ativa que ainda não completaram os requisitos 

aquisitivos de direito até dezembro de 2019 estes deverão cumprir com um pedágio 

de tempo de contribuição de 17%.  

Outro ponto de destaque é que no governo de Michel Temer, o soldo dos 

militares já havia sido reajustado em 27,5%. Ainda, de acordo com a Lei 13.954, nota-

se que existem três gratificações que são superiores de acordo com a patente, o que 

pode chegar a um reajuste de 124%, sem contar as ajudas de custo concedidas aos 

militares. Foram inseridas na reforma dos militares os adicionais de habitação, 

aperfeiçoamento, disponibilidade e compensação (art. 12 da Lei 12.705, alterada pela 

Lei 13.954). O militar transferido para a reserva terá o aumento de quatro para oito 

vezes o valor da remuneração deste. Já o adicional de habilitação (altos estudos 

categoria I) subirá de 30% de acréscimo no soldo para 73% de acréscimo. 

Note-se, ainda, que não há idade mínima de aposentadoria (inatividade) e o 

benefício dos militares permanecerá integral, sendo que os reajustes dos ativos e 

inativos serão os mesmos, ou seja, benefício de paridade. Com isso, evidencia-se, 

claramente, que a anunciada contribuição da reforma da previdência dos militares 

para o ajuste das contas da previdência também é uma falácia. As modificações legais 

proporcionaram benefícios adicionais ao alto escalão militar e não passaram de mais 

uma forma de manipular a opinião pública por estarem envolvidas no discurso do corte 

de privilégios. Enquanto os benefícios de proteção social dos trabalhadores foram 

reduzidos drasticamente, parcelas da sociedade continuam a usufruir de benefícios 

desproporcionais.  

Para um comparativo com o tratamento dado pela União Europeia ao tema da 

proteção social, apresenta-se a seguir alguns relevantes julgados do Tribunal de 

Justiça da União Europeia referente aos temas em debate. 
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6.3 As diferenças nacionais e a proteção social na União Europeia: alguns 

relevantes julgados do Tribunal de Justiça da União Europeia  

 

A formação da União Europeia se evidencia como processo de integração, 

submetida à procedimentos jurídicos, no qual a comunidade é orientada pelo princípio 

de União de direito que serve como limite à atuação dos Estados e particulares.78 A 

forma de poder da União Europeia79 não se dá como um tratado internacional e sim 

em âmbito constitucional, na qual o diálogo entre todas as constituições dos Estados-

Membros formam uma pluralidade de fontes constitucionais que se traduzem na 

constitucionalidade europeia (MADURO, 2006). 

 Canotilho (2008) defende que o processo de integração deve ser estudado a 

partir da interconstitucionalidade, ou seja, a partir da proposta teórica de constituições 

em rede, já que, em sua percepção, não é possível captar os desdobramentos do 

constitucionalismo plural da União Europeia sem um aporte teórico da nova teoria da 

interconstitucionalidade80. Menciona que a União Europeia acabou ultrapassando o 

sistema conceitual habitual de Estado, por isso a necessidade de construção da teoria 

da interconstitucionalidade de passagem de um Estado soberano para um Estado não 

soberano, o qual evoluiu para um esquema de comunidade no contexto de uma nova 

forma de organização do poder político (SILVEIRA, 2019). Essa alteração implica na 

submissão do orçamento do país aos demais integrantes da União Europeia, 

demandando aprovação da União Europeia.  

O direito da União Europeia criou freios e contrapesos para evitar a violação 

dos direitos dos Estados-Membros através do princípio da lealdade constante no art. 

4.º, n.º 3 do Tratado da União Europeia, que visa respeitar a identidade dos Estados-

Membros e assegurar um compromisso coletivo em estabelecer um equilíbrio quando 

                                                           
78 No Processo 294/83, EU:C:1986:166. – Acórdão “os verdes” de 23 de abril de 1986, há o 
reconhecimento que a então Comunidade (hoje União) funciona como uma Comunidade de direito por 
alusão à expressão Estado de direito. O Tribunal de Justiça afirmou nesta decisão que nem os Estados-
Membros nem as instituições estariam subtraídas do controle de seus atos de acordo com as “cartas 
constitucionais de base” que correspondem os tratados constitutivos. Logo, esta decisão serve como 
bases do reconhecimento da atual União Europeia enquanto União dos tratados constitutivos como 
Constituição da União, conforme Silveira, et al. (2018). 
79 Costa versus ENEL processo 6/64, o qual explica a própria natureza jurídica da União Europeia. 
80 A teoria da interconstitucionalidade surge da necessidade de enquadramento do fenômeno de 
interação reflexiva entre as normas constitucionais de distintas fontes que convivem no mesmo espaço 
político (a União Europeia), conforme Silveira (2019). 
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um dos componentes estiver abalado. Por este motivo, se houver conflito entre 

normas europeias e nacionais a preferência aplicativa (não há hierarquização, porque 

são oriundas de distintas fontes) é europeia, frente à nacional, podendo o juiz nacional 

afastar a norma nacional incompatível com o direito da União ou por meio de questão 

prejudicial encaminhada ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que se analise 

quanto à incompatibilidade. Essa organização de funcionalidade da União Europeia 

garante a não discriminação81 em função da nacionalidade, ou seja, os cidadãos 

europeus têm os mesmos direitos, conforme previsto no art. 18 do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia (TFUE). 

Froufe (2017) destaca outro aspecto muito importante sobre os objetivos da 

União Europeia, referindo o art. 3.º. n.º 3 do TUE,  o qual traz o princípio da economia 

social de mercado, que tem como pressuposto uma sociedade altamente competitiva, 

porém que tenha como meta o pleno emprego e o progresso social, unindo, assim, o 

capitalismo liberal de matriz anglo-saxônica com o modelo social europeu. Outro 

aspecto relevante de destaque na legislação da União Europeia é o princípio da 

solidariedade entre os Estados-Membros, pois existe uma distribuição equitativa dos 

encargos entre os Estados-Membros da União Europeia. O Tribunal de Justiça vem 

alargando os direitos sociais e se evidenciando cada vez mais em uma posição 

intermediária entre a civil law a common law. O entendimento do Tribunal de Justiça 

da União Europeia é essencial para a compreensão de como são prestados os direitos 

à segurança social na União Europeia (SILVEIRA, et al., 2016). 

Acerca disso, Silveira e Fernandes (2018) assinalam que a cidadania europeia, 

ou seja, ser cidadão pertencente à União Europeia, assegura a livre circulação dos 

cidadãos europeus nos Estados-Membros, e, também, o acesso às prestações 

sociais. Estes direitos sociais vêm sendo reconhecidos gradualmente pelo Tribunal de 

Justiça e a coordenação de sistemas de segurança social decorre das liberdades  

fundamentais patentes no art. 15, nº 2, da Carta de Direitos Fundamentais da União 

Europeia (CDFUE)82. 

                                                           
81 Acórdão Mangold (Processo C-144/04 de 2005) versa sobre igualdade e não discriminação na União 

Europeia. O Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu que o princípio da igualdade não pode 
depender do prazo de transposição de uma diretiva, logo, devem seguir o princípio da União Europeia, 
independentemente de existir diretiva interna no Estado-Membro. 
82 “Todos os cidadãos da União têm a liberdade de procurar emprego, de trabalhar, de se estabelecer 
e de prestar serviços em qualquer Estado-Membro”. 
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A liberdade de circulação e residência no território da União Europeia é um dos 

alicerces da integração, cujo objetivo é proporcionar liberdade econômica e 

profissional, sendo reconhecido como direito fundamental, conforme previsto no art. 

45 da CDFUE. Para estes cidadãos dinâmicos, ou seja, cidadãos que se locomovem 

de um Estado-membro para outro em função de sua atividade laboral, é preciso que 

exista uma rede de segurança social para os casos de acidente, morte, idade 

avançada ou qualquer risco social que possa acometer o trabalhador no país de 

destino. As legislações nacionais de segurança social não seriam capazes de 

abranger e garantir todas as necessidades que eventualmente os trabalhadores 

pudessem necessitar, ou, até mesmo poderia ser que poucos Estados-Membros 

legislassem sobre o tema, o que afetaria o princípio da não discriminação em razão 

da nacionalidade (SILVEIRA; FERNANDES, 2018). 

Embora este tema tenha sido alvo de regulamentos desde 1957 (Regulamento 

3/58 e 4/58 do Tratado de Roma) em razão da mobilidade de indivíduos na Europa, 

foi somente com os Regulamentos 1408/71 e 574/72 que iniciou a coordenação dos 

sistemas de segurança social na UE. A institucionalização da coordenação 

modernizada dos sistemas de segurança social da União se deu por meio do 

Regulamento-base 883/2004 e do Regulamento de aplicação 987/2009, conforme art. 

153, n. 1 TFUE. 

A mudança de perspectiva foi da passagem de permissão de maior mobilidade 

dos trabalhadores da União Europeia para a garantia dos direitos da pessoa com base 

nos direitos fundamentais do cidadão europeu. Note-se que a ideia de integração 

europeia é baseada na livre circulação, isso significa que visa contribuir com a 

melhoria de vida e de emprego dos cidadãos da União Europeia. Logo, no Acórdão 

Szaja (Processo: C-89/16) o Tribunal de Justiça da União Europeia declarou que evitar 

que as particularidades nos sistemas nacionais de segurança social sejam entraves à 

livre circulação, a fim de tornar menos atrativa a circulação de pessoas, violaria os 

princípios da integração europeia. Por este motivo, a coordenação, a qual preserva as 

competências dos Estados-Membros quanto à segurança social e garante a proteção 

social em âmbito da União Europeia, se demonstrou como essencial (SILVEIRA; 

FERNANDES, 2018). 

Vale a ressalva de que a regulamentação da segurança social na União 

Europeia não visa harmonizar os sistemas nacionais, tampouco quer substituir os 
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organismos nacionais por um sistema único. O objetivo é acomodar as diferenças, 

respeitando as particularidades de cada Estado-Membro, visando garantir a igualdade 

de tratamento daqueles que se deslocam na União Europeia, seguindo o preceito do 

art. 4º do Regulamento 883/2004.  

Dessa maneira, tem-se levado ao Tribunal de Justiça da União Europeia 

questões sobre os cidadãos inativos e sua relação com a segurança social no Estado-

Membro de acolhimento, a fim de evitar uma sobrecarga não razoável ao mesmo. Este 

fenômeno é conhecido como turismo social, ou seja, a utilização da rede de proteção 

social do Estado-Membro de acolhimento para financiar sua subsistência (FROUFE; 

GOMES, 2016).  

O caso Martínez Sala, de 1998, foi emblemático no alargamento dos direitos 

de prestação social, pois tratava-se da senhora Martínez Sala, de nacionalidade 

espanhola, que havia sido autorizada a viver na Alemanha e por isso tinha direito às 

prestações de proteção social que seriam concedidas pela Alemanha aos seus 

cidadãos, invocando o art. 18 do TFUE. Essa decisão demonstrou o esforço para uma 

transição de uma união econômica para uma união (também) política, ao passo que 

evidenciou poderes soberanos supranacionais pela igualdade federativa e pela 

política de funcionamento da União no procedimento de decisão conjunta quanto à 

integração social. As decisões posteriores do Tribunal de Justiça da União Europeia83 

demonstraram o acolhimento do cidadão dinâmico, bem como o alargamento da 

proteção social em âmbito da União. 

No acórdão Grzelczyk, de 1999 (processo C-184-99), o Tribunal desenhou a 

jurisprudência em sede de cidadania europeia, aduzindo a existência de certa 

solidariedade financeira entre os Estados-Membros quando as dificuldades do 

beneficiário da residência são de caráter temporário. Em 2010 no caso Maria Teixeira 

(processo C - 480/08) o Tribunal explicitou um tipo de solidariedade europeia, na qual, 

mesmo os cidadãos não compartilhando a mesma nacionalidade, possuíam 

responsabilidades uns com os outros. O caso de Maria Teixeira se tratava de uma 

trabalhadora portuguesa residente no Reino Unido, que necessitava de assistência 

habitacional e requeria direito à residência, visto que sua família tinha residência 

                                                           
83 Acórdão Baumbast (processo C-413/99), Acórdão Grzelczyk (processo C-184/99) e Acórdão Michel 
Trojani (processo C-456/02). 
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autônoma no Reino Unido e ela, como mãe e tutora da criança, também teria o direito, 

pois não havia qualquer limitação que demonstrasse a necessidade de comprovação 

de renda ou capacidade de subsistência para a postulação da residência. O Tribunal 

julgou que assistia direito à senhora Maria Teixeira e que o direito à cidadania e às 

prestações sociais não estavam submetidas à apreciação de capacidade econômica, 

motivo pelo qual teria residência enquanto a filha fosse menor de idade ou precisasse 

de seus cuidados.  

Essa decisão foi reafirmada no acórdão Brey, em 2013 (processo C – 140/12), 

quando o Tribunal proferiu decisão esclarecendo que o simples fato de um nacional 

de Estado-Membro beneficiar-se da assistência social não é comprovação de encargo 

não razoável ao Estado de acolhimento. Contudo, com o crescimento do turismo 

social o Tribunal de Justiça da União Europeia foi novamente consultado quanto o 

caso das prestações sociais no processo de Dano (processo C – 333/13) que versava 

sobre uma mãe solteira romena e seu filho da mesma nacionalidade (embora tenha 

nascido na Alemanha) que pleiteavam seguro de base para candidatos de emprego e 

participação nas despesas de alojamento e aquecimento (SILVEIRA; FERNANDES, 

2018). A senhora Dano havia recebido uma declaração de residência de duração 

ilimitada no país de acolhimento. O Tribunal, entretanto, ignorou esta informação e 

decidiu de acordo com a diretiva 2004/38, interpretando a disposição normativa 

aplicável, vinculando o juiz nacional, o qual decidiu que é uma consequência inevitável 

que exista certa desigualdade de tratamento entre cidadãos por acolhimento e 

cidadãos que exercem a livre circulação e residência. Posteriormente esse 

posicionamento do Tribunal de Justiça da União Europeia se confirmou em outros 

acórdãos84, como o caso Alimanovic e no Caso Comissão Europeia versus Reino 

Unido85. 

                                                           
84 Acórdão Alimanovic, no qual o TJUE considerou que as prestações destinadas a garantir o pleno 

emprego teriam caráter assistencial. Como consequência dessa decisão os cidadãos que precisassem 
deste auxílio não poderiam requerer a residência, pois violariam a Diretiva 2004/38 (art. 24, n. 2) quando 
refere que o indivíduo deve comprovar capacidade econômica para permanecer no Estado-membro de 
acolhimento. 
85 Processo C-308/14 versava sobre o incumprimento de prestações sociais pelo Reino Unido à 
residentes oriundos de outros Estados-membro. A legislação nacional impedia a concessão de abono 
família aos nacionais de outros Estados-membro que não possuíssem direito à residência no país. O 
Reino Unido entendia que a residência legal era imprescindível para o acesso às prestações da 
segurança social. O Tribunal entendeu que assistia razão ao Reino Unido, pois não havia empecilhos 
na exigência de comprovação de residência legal no Estado-membro. 
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O que tem se intensificado na discussão referente à proteção social na União 

Europeia é quanto aos julgados do Tribunal de Justiça da UE sobre o turismo social, 

o qual se evidencia como o tema mais sensível, visto que a jurisprudência tem se 

alterado e reduzido o âmbito de proteção antes alcançado aos cidadãos europeus em 

trânsito. Para os defensores do risco do turismo social o fundamento destas decisões 

do Tribunal de Justiça tem um lado pragmático, ao passo que enquanto os regimes 

de segurança social não forem harmonizados dentro da União Europeia haverá 

migração dos cidadãos para o Estado-Membro que tenha um sistema de segurança 

social mais desenvolvido, onerando o orçamento deste (SILVEIRA; FERNANDES, 

2018). 

Embora a premissa básica de formação da União Europeia tenha sido a 

integração dos Estados-Membros, atualmente parece que o Tribunal de Justiça tem 

se deixado influenciar por questões político-econômicas que atingem diretamente os 

cidadãos móveis. O tema da coordenação dos mecanismos de segurança social 

encontra-se em discussão na Comissão Europeia. A proposta abrange quatro áreas: 

a) acesso dos cidadãos economicamente inativos às prestações sociais; b) 

prestações de cuidados de longa duração; c) seguro-desemprego; d) benefícios 

familiares. A proposta de revisão do Regulamento 883/2004 e da Diretiva 2004/38 tem 

como foco a possibilidade de o Estado-membro exigir a residência legal do cidadão 

para que este possa se beneficiar das prestações de segurança social, conforme 

demonstram Silveira e Fernandes (2018).  

Note-se que o principal desafio da União Europeia em relação à proteção social 

consiste no cumprimento da Carta dos Direitos Fundamentais em razão do crescente 

turismo social. Há de se salientar que, conforme aduz Fernández (2018), a média de 

gasto em políticas sociais na Europa é maior que a média mundial (25% na Eurozona, 

enquanto nos Estados Unidos equivale a 16%, na China a 6% e em nível global 14%). 

Isso significa que na Europa tem se concretizado mais fortemente o welfare state 

inclusivo, pois há maior investimento público voltado às políticas públicas sociais. 

A segurança social em Portugal está prevista no art. 63 da Constituição da 

República Portuguesa e no art. 2º da Lei de Bases e Segurança (Lei n. 4/2017). O 

sistema de proteção social português é muito similar ao brasileiro, existindo um tripé 

alicerçado no regime contributivo (previdência), na proteção social da cidadania 

(assistência) e no sistema complementar (previdência complementar).  
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O sistema previdenciário português, assim como o brasileiro, está baseado no 

princípio da solidariedade (art. 50 da Lei de Bases). No art. 52 resta explícito que 

qualquer pessoa que trabalhe em Portugal está protegida pelo regime de segurança 

social existente no país desde que esteja em regularidade com o sistema de 

contribuição. Há uma subdivisão entre os sistemas de solidariedade, proteção familiar 

e de ação social, esta rede visa promover o bem-estar e a coesão social, 

concretizando o art. 26 da Lei de Bases. 

A questão demográfica é um problema tanto no Brasil quanto em Portugal. Com 

o envelhecimento demográfico o Estado português se viu diante de um impasse: como 

concretizar os Direitos Fundamentais contidos na Constituição Portuguesa e na Carta 

dos Direitos Fundamentais da União Europeia sem onerar seus cidadãos na 

arrecadação de recursos voltados à rede de proteção social? Um dos mecanismos 

encontrados pelo Estado português foi o incentivo aos trabalhadores aderirem, além 

do sistema de previdência obrigatória, a um regime público de capitalização de 

previdência complementar, sendo este de natureza facultativa, porém, contando com 

estímulos do Estado. Os regimes complementares de iniciativa individual assumem a 

forma de planos de poupança reforma, seguros de vida, seguros de capitalização e 

modalidades mutualistas. Uma forma de incentivo estatal é a dedução de impostos 

para o cidadão que aderir à previdência complementar86.  

O fato de que há incentivo fiscal do Estado para que os trabalhadores façam 

pensões complementares às prestações públicas, e, principalmente, estas serem 

administradas e reguladas pelo Estado português demonstra o comprometimento com 

a proteção social87 e com o cumprimento da Carta de Direitos Fundamentais da União 

Europeia. A alternativa encontrada por Portugal com o incentivo da contratação 

                                                           
86 Exemplo é a isenção Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas (IRC) prevista no art. 16 do 
Estatuto de Benefícios Fiscais quando feitas contribuições para o fundo de pensões ou outros regimes 
complementares de segurança social. Ainda, são isentos de IRC os rendimentos dos fundos de 
pensões que se constituam, operem de acordo com a legislação e estejam estabelecidos noutro Estado 
membro da União Europeia ou do espaço económico europeu, neste último caso desde que esse 
Estado membro esteja vinculado a cooperação administrativa no domínio da fiscalidade equivalente à 
estabelecida no âmbito da União Europeia, não imputáveis a estabelecimento estável situado em 
território português, conforme o Estatuto dos Benefícios Fiscais. 
87 Digno de nota que a rede de proteção social de Portugal conta com sistema de saúde (Sistema 
Nacional de Saúde) e com o Instituto do Emprego e Formação Profissional. Todos, nacionais e 
imigrantes tem direito resguardado na Constituição da República Portuguesa (art. 2º) a integrar o 
sistema de segurança social, desde que cumpridas as exigências legais constante na Lei de Bases 
(arts. 37, 40 e 47). 
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facultativa de previdências complementares apresenta-se como uma forma positiva 

de contornar a crise de envelhecimento da população europeia, sem, contudo, onerar 

o orçamento público. 

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística estima-se que em 2033 a 

população portuguesa fique abaixo de 10 milhões de habitantes em razão do 

envelhecimento populacional e a baixa taxa de natalidade. A redução populacional 

apenas não se agravou em face do crescimento migratório, que teve um acréscimo 

de 11.570 pessoas, segundo o INE, conforme Gráfico 7. 

 

Gráfico 7: População portuguesa (2008 – 2018) 

  

Dados: Instituto Nacional de Estatística - Gráfico: Público 
 
 

Estes dados demonstram que, assim como no Brasil, a proteção social em 

Portugal tem sido objeto de reflexão dada a necessidade de manutenção do princípio 

da solidariedade intergeracional, ou seja, a previdência pública deve manter-se ativa 

e com orçamento saudável para as próximas gerações, conservando o equilíbrio 

atuarial, princípio este previsto na Constituição Federal brasileira, assim como na 

Constituição Portuguesa em seu art. 63. Dado o aumento da expectativa de vida da 

população brasileira e portuguesa, assim como a queda do índice de natalidade em 

ambos países, a revisão da vida útil da rede de proteção social é de extrema 

relevância para a concretização ou desmonte das conquistas do welfare state. 

Como visto anteriormente nos julgados referentes à proteção social em âmbito 

da União Europeia, percebe-se que as conquistas que vinham sendo alcançadas têm 
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sido repensadas por parte do Tribunal de Justiça, o qual tem levado em consideração 

as questões geopolíticas e econômicas quando proferem suas decisões. Entretanto, 

o principal ponto de controvérsia na União Europeia refere-se às questões de 

benefícios assistenciais (não contributivos). O benefício assistencial também foi alvo 

de críticas no Brasil, e, inclusive chegou a ser incluído na PEC 06/201988 como 

proposta de redução dos valores para percentual inferior a um salário mínimo, 

contudo, tal alteração foi vetada pelo Congresso Nacional. 

No Brasil, a discussão acirrada se deu quanto à extinção de benefício de 

aposentadoria (reforma) por tempo de contribuição, colocando-se a exigência de 

idade mínima para homens e mulheres terem direito à aposentadoria e o tempo 

mínimo de contribuição, com uma brusca redução do salário de benefício. Outro ponto 

polêmico foi a tentativa de alteração de idade para aposentadoria, deixando homens 

e mulheres aptos para requerer a aposentadoria com a mesma idade, 

desconsiderando a jornada dupla da mulher.  

No entanto, a reforma previdenciária brasileira de 2019 (PEC 06/2019, 

convertida na EC 103/2019) se deu estabelecendo a idade mínima para requerimento 

da aposentadoria para 62 anos para as mulheres e 65 anos para homens, extinguindo 

a aposentadoria por tempo de contribuição (que não possuía requisito etário). Logo, 

não foi aprovada a igualdade etária entre homens e mulheres para concessão do 

benefício de aposentadoria. Vale a ressalva que Portugal já havia alterado a legislação 

em 2013, passando a idade mínima para reforma (aposentadoria) de  65 para 66 anos 

e 5 meses89 (homens e mulheres sem distinção) existindo um aumento anual da idade 

de acordo com a expectativa de vida, conforme a Portaria 25/2018. Importante 

destacar que a mesma idade vale para trabalhadores do setor público e privado. 

Nota-se que a concepção neoliberal da austeridade afeta diferentes países, 

mas com características e impactos distintos. Em Portugal e na Europa, o padrão de 

proteção social atingido ainda no século passado é muito mais elevado do que o 

proporcionado pelo welfare state brasileiro. No Brasil o nível de atendimento dos 

direitos sociais é mais limitado, as taxas de desigualdade social estão entre as mais 

altas do mundo e após um período de fortalecimento de políticas de welfare state, o 

                                                           
88 A PEC inicialmente propunha a redução do benefício assistencial de um salário mínimo para R$ 
400,00 mensais (Art. 41, PEC 06/2019). 
89 Idade referente ao ano de 2019, sendo em 2020 será 66 anos e 6 meses (sempre somado ao requisito 

de tempo de contribuição). 
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país voltou a viver a partir de 2015-2016 retrocessos sociais sob o influxo do 

neoliberalismo, entre os quais se está a reforma da previdência de 2019. 

 

6.4 Breve panorama do debate sobre os paradigmas de proteção social na 

Europa e no Brasil 

 

A concepção formativa da União Europeia esteve relacionada, inicialmente, à 

livre circulação de cidadãos europeus exercerem uma atividade econômico-produtiva, 

motivo pelo qual o Tratado de Roma, que instituiu a Comunidade Econômica 

Europeia, apenas considerava o direito à livre circulação aos trabalhadores que 

prestassem serviços remunerados. Com o passar dos anos, essa noção restritiva da 

circulação na União Europeia foi sendo ampliada e se estendendo a outras categorias 

como turistas, estudantes, pensionistas e trabalhadores que tivessem cessado sua 

atividade laboral, conforme destaca Moreau (2005). 

A partir do Tratado da União Europeia de novembro de 1993, o direito à livre 

circulação e residência passou de uma raiz econômica-laboral a assumir uma feição 

política distinta – a cidadania europeia. Contudo, o direito da União Europeia trouxe 

consigo outras situações referentes aos trabalhadores, pois para alguns  Estados-

Membros (Reino Unido, Irlanda e Dinamarca) o direito à livre circulação se aplicaria 

apenas aos cidadãos europeus, enquanto na percepção de outros Estados-Membros, 

aplicar-se-ia a todo e qualquer cidadão que estivesse em território europeu, deixando 

de ser necessário o controle de fronteiras. Diante deste impasse, foi assinado o 

Acordo de Schengen, visando concretizar o princípio da livre circulação. A integração 

do Acordo de Schengen foi concretizada pelo Tratado de Amsterdã, deixando de 

existir controle em treze das (então) quinze fronteiras dos Estados-Membros 

(MOREAU, 2005). 

Embora a União Europeia tenha se tornado um mercado único há alguns anos, 

ainda em termos econômicos não pode se afirmar que se trate de uma área uniforme. 

Levando esta realidade em conta, foi preciso um esforço comunitário na busca de um 

equilíbrio social e econômico para beneficiar regiões menos favorecidas como 

Portugal, Espanha, Grécia, Irlanda e Itália, por meio de políticas estruturais 
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alicerçadas na solidariedade, sendo a coesão económica, social e territorial fortalecida 

como um objetivo da União Europeia no art. 3.º, nº 3 do Tratado da União Europeia. 

Nos termos do art. 151 do TFUE as políticas de competência social são 

partilhadas entre Estados-Membros e Comunidade Europeia, sendo que um dos 

objetivos da política social enunciados na Carta Social Europeia, abrange a questão 

da proteção social adequada. A Carta Social Europeia dispõe que, de acordo com as 

regras de cada país e respeitando as práticas nacionais, todos os Estados-Membros 

trabalharão pelo desenvolvimento da proteção social adequada e melhoria das 

condições de vida e de trabalho (art. 152 e 153 do TFUE). 

Vale ressaltar que cada Estado-Membro possui particularidades com base em 

seus acervos sociais, históricos e culturais que não podem ser colocados em questão. 

Moreau (2005) refere que a responsabilidade da proteção social depende de níveis 

nacionais, regionais ou locais. Entretanto, o diálogo social fomentou as discussões 

acerca deste tema na União Europeia e a questão do combate à exclusão social figura 

hoje como um dos objetivos da União no art. 3º, nº 3 do TUE. Nota-se que na Europa 

existe um sistema descentralizado de políticas sociais, que abrange a área da 

seguridade social, ou seja, um sistema de tutela multinível90 (SILVEIRA, 2016). Com 

isso, a proteção social continua a ser assegurada pelos Estados-Membros, no entanto 

os Tribunais decidem quanto à harmonização das legislações nacionais para com a 

da União Europeia. Logo, assume um caráter de transnacionalidade91 com as 

decisões da União.  

O Brasil, por se tratar de um país com dimensões continentais, enfrenta uma 

série de desafios regionais de distribuição de renda e de concretização de políticas 

públicas. Não há uma noção de multiníveis para o Brasil, contudo, há uma 

hierarquização das normas federais de seguridade social que serão aplicadas 

igualmente em todo o país, mesmo diante das diferenças sociais e econômicas. Tem-

se que o sistema de seguridade social brasileiro é um sistema sui generis, pois 

                                                           
90 O sistema multinível de ação social é único e possui algumas características, como: o papel 

preeminente dos tribunais em relação a evolução das políticas sociais, evolução de políticas voltadas 
à construção do mercado e conexão com os processos de construção do mercado (MOREAU, 2005, 
p. 140). 
91 Acerca disso Canotilho (2008) refere que existe um fortalecimento do direito internacional que 
questiona o papel do tradicional conceito de direito constitucional, ao passo que com a globalização 
passa-se a questionar a responsabilidade do Estado versus sua real capacidade de ação em um 
contexto compressor de modelação jurídico-política estatal. 
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diferencia-se dos sistemas formulados anteriormente, alinhando-se, em certa 

maneira, com aspectos de vários modelos.  

Logo, embora o nível de proteção social que se apresenta na União Europeia 

seja superior ao brasileiro, ao passo que a maioria dos Estados-Membros da União já 

atingiram o padrão mínimo equilibrado de segurança social, tem-se que na Europa 

não há um sistema unificado de segurança social, e sequer os Estados-Membros o 

desejam, em razão do padrão de qualidade de vida existente em alguns privilegiados 

que não o querem partilhar. Até mesmo o turismo social é utilizado como argumento 

para evitar qualquer avanço nesta área. A Comissão Europeia vem trabalhando no 

sentido de evoluir o sistema de proteção social, porém as competências da União são 

limitadas e é necessária aprovação unânime dos Estados-Membros o que torna o 

sistema brasileiro superior neste sentido. Evidencia-se, então, que na União Europeia, 

embora exista um padrão mínimo de proteção social já alcançado, também há muito 

a fazer-se quanto à coesão social europeia, enquanto objetivo prosseguido pela 

União). O que parece evidente é que todos devem ser protegidos pelos mecanismos 

de proteção social. Uma boa sociedade é aquela que pensa na coletividade, conforme 

menciona Etzioni (2000), incluindo as minorias e a população inativa. A comunidade 

deve se alicerçar nas bases da cooperação e auxílio mútuo. A análise realizada nos 

julgados da União Europeia mostra que, embora cada Estado-Membro possua um 

sistema de proteção social, existe uma preocupação com a manutenção de um padrão 

mínimo de garantia de acesso aos direitos sociais. Apesar da questão demográfica 

ser alvo de preocupação também na Europa, evidencia-se que os direitos sociais 

estão mais consolidados e prestados ativamente aos cidadãos, ao menos os de 

caráter contributivo. O que se discute, em âmbito da União Europeia, é muito mais 

quanto às questões do turismo social e dos benefícios assistenciais aos cidadãos não 

legalizados.  

 Assim, a União Europeia não abriu mão da coesão social entre os Estados-

Membros nem do compromisso intergeracional, pois seguindo estes preceitos, 

fortaleceu os mecanismos do tráfego laboral, o que impactou nos sistemas de 

segurança social mais fortes e abrangentes. 

Importante mencionar que os sistemas de seguridade se diferenciam em sua 

forma de organização, os quais podem ser de três modos. Inicialmente, cabe distingui-

los quanto à incidência ou não das contribuições, pois existem os modelos 
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contributivos e os não contributivos. No primeiro as receitas são oriundas da 

contribuição social de seus segurados, enquanto, no segundo modelo depende-se de 

impostos recolhidos e destinados à previdência. O sistema brasileiro é contributivo 

(MARTINS, 2018).  

 Sistema público é aquele mantido pelo Estado, como é o caso no Brasil do 

regime geral de previdência social, do regime próprio dos funcionários públicos e dos 

militares. De outra banda, o regime privado é a conhecida previdência privada 

complementar, porém pode se dar de forma como os modelos de previdência de 

grupos, o qual se diferencia pela repartição dos lucros entre os membros92. Os 

sistemas de previdência podem ser de capitalização, de repartição e misto. No modelo 

de capitalização é feita uma espécie de poupança individual (modelo que foi 

implantado no Chile na Era Pinochet), a qual rende juros e correção monetária e não 

depende de solidariedade entre os membros, modelo este utilizado pelos sistemas de 

previdência privada complementar, que permitem que o dinheiro arrecadado fique à 

mercê de investimentos no mercado. O modelo de repartição simples tem o condão 

da solidariedade, no qual as pessoas fazem contribuições para o fundo que será 

usado quando houver alguma contingência, havendo um verdadeiro pacto entre as 

gerações. Conforme Martins (2018), este é o modelo usado pelo sistema público de 

previdência social. O modelo misto é uma combinação dos regimes de capitalização 

e repartição simples, modelo este que é utilizado pelos funcionários públicos, pois até 

o teto utiliza-se o regime geral e os valores superiores a este podem ser vertidos para 

o sistema de capitalização da previdência complementar. 

 A ideia do século passado no tocante à solidariedade das pessoas e das 

gerações no seio do sistema liberal teve que sofrer atualizações no sistema 

previdenciário, pois a diferença salarial do que o segurado recebia na ativa para o teto 

da previdência acarretou grandes perdas ao contribuinte, logo, teve de ser revista 

alternativa para complementar a renda do segurado (MARTINS, 2018). 

 Note-se que existe uma relação sinalagmática entre a previdência e o 

segurado, na qual há direitos e obrigações recíprocas. O segurado só tem direito ao 

benefício previdenciário se contribuir com o sistema, visto que existe a obrigação de 

pagar como requisito para aferir o benefício quando atendidas as condições 

                                                           
92 Saindo da dicotomia público x privado, os modelos de previdência complementar de grupos são 
mecanismos da sociedade civil voltados à redistribuição dos lucros entre seus integrantes. 
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necessárias para a concessão deste. Logo, o modelo de previdência social adotado 

pelo Brasil, alicerçado na solidariedade e no princípio da contributividade, com 

múltiplas formas arrecadatórias para a seguridade, parece adequar-se à realidade do 

país, visto que se confronta com a extrema desigualdade social, com a necessidade 

de diversidade da base de financiamento e com a necessária proteção aos 

previdentes. Assim, o modelo de previdência pública parece essencial à realidade 

brasileira (MOTA, 2015). 

 Há de se destacar que a base de manutenção desse sistema é o princípio da 

solidariedade intergeracional que nada mais é que a necessidade das gerações atuais 

se preocuparem com as gerações futuras garantindo que estas tenham acesso aos 

direitos que lhe são reservados. Este princípio é muito utilizado no direito ambiental, 

a fim de garantir a preservação do meio ambiente e do ecossistema saudável para as 

próximas gerações (SARLET et al, 2018). No âmbito previdenciário este princípio se 

refere à manutenção de um sistema de previdência viável para o atendimento das 

necessidades das próximas gerações, ao passo que as contribuições de hoje devem 

ser suficientes para cobrir os gastos e que possa se manter um sistema previdenciário 

sólido. 

 Pode-se compreender que o princípio da solidariedade intergeracional é 

fundado na cooperação, na ética solidária, responsável e inclusiva com base nos 

direitos humanos e no atendimento, primordialmente, dos necessitados. Vale destacar 

que os direitos de terceira dimensão, como o princípio da solidariedade, têm um 

caráter de transindividualidade, ou seja, pertencem à coletividade enquanto unidade, 

consistindo na responsabilidade coletiva de todos os cidadãos (SARLET et al, 2018). 

O envolvimento do Estado como responsável por gerir este mecanismo de 

transferência e redistribuição de renda, evidencia sua função de administrar os direitos 

de seus tutelados e garantir a igualdade de oportunidades e de rendimentos mínimos 

que visam a dignidade da pessoa humana através de métodos combinados de 

financiamento de regime de repartição e de capitalização.  
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6.5 Diretrizes para o fortalecimento da previdência social pública, inclusiva e 

baseada na solidariedade intergeracional  

 

 O neoliberalismo teve amplo impacto nos diferentes países capitalistas. No 

entanto, os países emergentes, cujos sistemas de proteção social sequer atingiram 

um patamar próximo ao da Europa quanto à concretização dos direitos sociais, têm 

sido o alvo principal das mudanças de redução das prestações sociais, desoneração 

da função do Estado quanto à rede de proteção social e introdução de regras de 

mercado. Isso se evidenciou em diversos países da América Latina como, por 

exemplo na Argentina, no Chile e agora no Brasil. 

 A perspectiva neoliberal sugere que as reformas nos sistemas previdenciários 

são imposições de mudanças demográficas – número crescente de idosos e aumento 

da expectativa de vida, somadas ao baixo ingresso de mão-de-obra ativa no mercado 

de trabalho em razão do baixo número de jovens (baixa taxa de natalidade) – e de 

alterações profundas no mercado de trabalho em função da tecnologia – automação, 

internet, inteligência artificial –, o que leva à alteração da perspectiva laboral, na qual 

o “empreendedorismo” toma lugar da relação patrão e empregado. Cada vez mais, 

jovens que seriam mão-de-obra em trabalhos formais se filiam aos fenômenos da 

pejotização e da uberização, ou seja, nos meios informais de prestação de serviço, 

sob a premissa de empreender. Estes mecanismos acabam por influenciar 

diretamente na arrecadação das contribuições sociais do Estado, por não realizarem 

o pagamento de impostos e contribuições como o fariam se fossem trabalhadores 

formais legalizados. 

 A ruptura do tecido social da relação laboral própria do welfare state e a 

conformação de novas relações no mercado de trabalho, associadas a uma queda 

brusca na arrecadação, apresentam-se de fato como reais obstáculos à 

sustentabilidade do sistema previdenciário brasileiro e foram utilizadas pelo governo 

para justificar a reforma previdenciária na EC 103/2019. Contudo, conforme 

argumentação desenvolvida neste trabalho, essa linha argumentativa não se sustenta 

à luz da observação do quadro internacional. Há de se salientar que, embora muitos 

países europeus tenham realizado reformas nos seus sistemas de proteção social, 

inclusive atendendo a certas proposições neoliberais advindas do mercado, como o 

aumento da idade para a concessão de aposentadorias e criando mais critérios para 
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o segurado ter acesso à determinados benefícios, não há como deixar de assinalar 

que a reforma previdenciária aprovada no Brasil em 2019 está longe de ser uma 

necessidade imposta pelos fatos.  

A equiparação das reformas brasileira e europeia é inviável, primeiramente, em 

razão das diferenças no padrão de concretização dos direitos sociais que está 

sedimentado na Europa, onde há um patamar mínimo de proteção social muito mais 

elevado que o brasileiro e os níveis de desigualdade social são muito menores. No 

Brasil, a desigualdade social continua em um patamar dos mais elevados do mundo 

e boa parte dos cidadãos vive abaixo da linha da pobreza93. Em segundo lugar, pela 

forma de realização das reformas. Quando o tema foi tratado pela Europa (por 

exemplo: Alemanha, França, Bélgica, Reino Unido, Holanda, Áustria, Portugal, 

Espanha) houve efetivas negociações entre os setores da sociedade, com 

participação popular e transparência nos dados apresentados, existindo um diálogo 

entre sociedade civil e os respectivos governos, assim como as alterações legislativas 

realizadas se deram de forma gradual ao longo dos anos, visando o menor impacto 

possível nos trabalhadores.94  

No Brasil, em abril de 2019, o Ministério da Economia decretou sigilo dos 

estudos que embasavam a reforma da previdência, mesmo a PEC já estando liberada 

para apreciação dos parlamentares, com o intuito de inviabilizar ao cidadão qualquer 

acesso aos documentos e informações sobre o tema. Na audiência pública realizada 

em 03 de abril de 2019, no Senado Federal sobre a reforma da previdência, o Ministro 

da Economia não respondeu boa parte dos questionamentos dos parlamentares, 

inclusive a principal crítica dos parlamentares, a ausência de informações suficientes 

a demonstrar o alegado déficit previdenciário. O governo afirmava que a reforma 

economizaria 1 trilhão de reais em 10 anos, porém se negou a apresentar o cálculo, 

                                                           
93 Conforme noticiado pelo IBGE em 2018, dentro do grupo de 55 milhões de pessoas consideradas 
pobres no Brasil, 15,2 milhões de brasileiros viviam abaixo da linha da pobreza, o equivalente a 7,4% 
da população sobrevivendo com o valor de R$ 140,00 mensais (em 2017), correspondente a 
rendimentos até US$ 1,90 por dia, conforme critério estabelecido pelo Banco Mundial. 
94 Na Alemanha a idade mínima está aumentando gradativamente de 65 anos para 67 desde 2012 até 
2029 (reforma realizada em 2007). Há aumento de um ou dois meses por ano.  Já na Áustria houve a 
fixação da idade mínima é de 65 anos para homens, enquanto para as mulheres subirá de 60 para 65 
anos entre 2024 e 2033, com aumentos graduais de meio ano. Na Bélgica a idade atualmente é de 65 
anos, sendo essa majorada para 66 anos, em 2025, e 67 anos, em 2030.  Na Espanha, em 2011 houve 
a alteração da idade para 67 anos, porém com a possibilidade de aposentadoria antecipada aos 63 
anos. Na França, em 2010 majorou-se a idade de 60 anos para 62 anos de idade para aposentadoria 
mínima e de 65 para 67 anos para aposentadoria integral. Em Portugal a aposentadoria se dá aos 66 
anos após a reforma de 2014 que majorou de 65 para 66 anos. 
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conforme noticiado pela Folha de São Paulo em abril de 2019. Muito embora houvesse 

manifestação do Conselho de Transparência Pública e da Controladoria Geral da 

União para a manifestação do governo sobre os dados ocultados sob a égide da Lei 

de Acesso, a recomendação foi ignorada pelo governo.   

Outro ponto de extrema relevância sobre a reforma previdenciária brasileira se 

dá quanto à tentativa do governo de substituir a previdência pública alicerçada no 

princípio da solidariedade e universalidade pelo sistema individual de capitalização. 

Esta tentativa visava atender os anseios do mercado e possuía um condão claramente 

neoliberal, objetivando deixar esta prestação de serviço rentável para o mercado, 

obrigando aos cidadãos partirem para a previdência privada e deixando-os 

desassistidos quanto à previdência pública. Esta alteração não foi aprovada pelo 

congresso nacional, porém ainda é uma pauta que o Ministério da Economia tem 

defendido, permanecendo a possibilidade de uma nova tentativa de aprovação do 

tema. 

No Brasil, na PEC da reforma da previdência, houve a tentativa de reduzir o 

benefício assistencial (LOAS) em patamares inferiores ao do salário mínimo, 

objetivando o pagamento do benefício ao idoso ou deficiente em situação de 

miserabilidade no valor de R$ 400,00, alteração esta que também não foi aceita pelo 

congresso. No entanto, ambas alterações, tanto a redução do valor do LOAS quanto 

a alteração para um regime de capitalização ainda são objeto de desejo do atual 

governo brasileiro, que não se deu por vencido e sistematicamente defende a 

necessidade de realização destas medidas. 

Nesse passo, há a preocupação com a desvalorização do cidadão e uma 

tensão entre os aposentados e trabalhadores para com o governo, visto que a 

qualquer momento podem surgir novas propostas para reduzir ainda mais os direitos 

da população. O aspecto de que as reformas nos países europeus foram efetivamente 

negociadas e alvo de estudos e deliberações demonstra um respeito pela população 

e pela democracia. Não se espera que os governantes tomem apenas decisões que 

agradem a população, contudo, conforme demonstra Secchi (2017), as decisões 

tomadas em sede de políticas públicas devem se dar através de uma abordagem 

racionalista de análise de custo-benefício-efetividade tendo por base planejamento e 

organização, levando em conta a pluralidade dos envolvidos, a fim de conceder 

legitimidade para as decisões tomadas. 
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A situação evidenciada no Brasil demonstra uma clara afronta à democracia e 

à pluralidade de membros afetados pelas políticas públicas de proteção social, visto 

que mesmo com a realização de audiências públicas sobre o tema, em sua grande 

maioria as mesmas acabavam em discussões acaloradas e sem respostas aos 

questionamentos dos parlamentares. Ademais, o sigilo colocado nos dados 

apresentados pelo governo inviabilizou a sociedade civil de ter acesso às 

contas/gastos que sustentariam o alegado déficit previdenciário. E, também, embora 

tenha sido realizada uma CPI da Previdência, a qual apurou que a previdência é 

superavitária e que os salários de benefício poderiam ter um teto de pagamentos 

majorados, a mesma foi ignorada solenemente pelo governo e pelo congresso que 

votou contrariamente às conclusões desta. 

Qualquer comparação entre a proteção social existente na Europa com a do 

Brasil revela grandes diferenças, particularmente nas pautas políticas que cercam os 

sistemas previdenciários. Na Europa existe uma tensão entre os Estados-Membros 

quanto à equidade na proteção social, e o Tribunal de Justiça da União Europeia tende 

a ser de vanguarda no resguardo dos direitos sociais dos cidadãos europeus, 

concedendo o mesmo nível de proteção para cidadãos em Estados-Membros 

distintos, porém integrantes da União Europeia, garantindo, assim, um universalismo 

de padrões mínimos de proteção na União Europeia. Esta situação, por vezes, acaba 

gerando desconforto entre os Estados, pois enquanto um dos Estados-Membro pode 

avançar em determinado tópico protetivo outro pode, deliberadamente, não querer 

avançar/investir no mesmo tema. Essa conjuntura gera polêmicas quanto à hierarquia 

constitucional interna face ao direito comunitário transacional. 

Já no Brasil a circunstância da equidade se dá na necessidade de adequação 

do regime previdenciário nacional para ser prestado de forma equânime em todo 

território brasileiro. O Brasil é um país com dimensões continentais e aspectos sociais 

e culturais de imensa variedade, assim como a questão econômica e de 

desenvolvimento social também se evidencia como um verdadeiro abismo entre 

algumas regiões do país. Deste modo, o regramento federal de uma previdência igual 

em todos os estados parece não levar em conta as diferenças e desigualdades 

regionais. Todavia, face aos baixos patamares de proteção social e previdenciária 

existentes no país, só faz sentido discutir ajustes na previdência social quanto à 
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equidade partindo-se de um patamar básico suficiente a todos e criando patamares 

protetivos adicionais, o que pode ser feito via previdência complementar.  

Nesse sentido, diante de toda a pesquisa realizada, entende-se que se pode 

aprender com a União Europeia diversas “lições” e diretrizes voltadas ao 

fortalecimento da previdência pública que atenda ao princípio da solidariedade 

intergeracional.  

(i) Dentre os principais aspectos das experiências europeias pode-se 

mencionar a extinção de privilégios às camadas sociais mais abastadas 

(economicamente e culturalmente). A exemplo disso tem-se a aposentadoria dos 

militares portugueses, os quais se reformam após 30 anos de serviço com até 83% 

do salário caso cumpram os requisitos legais, enquanto no Brasil o militar se aposenta 

com salário integral após o mesmo período. Ainda, em Portugal há a necessidade do 

cumprimento do requisito etário de 55 anos, enquanto no Brasil não há essa previsão, 

mas o Tribunal de Contas da União afirma que a maioria dos militares vai para reserva 

entre 45 e 50 anos. No Brasil, as despesas com militares inativos e pensões chegaram 

a R$ 43,3 bilhões em 201995, conforme noticiado pela Valor Econômico. O Brasil 

poderia adotar a idade mínima para o militar ser encaminhado à reserva sob o mesmo 

parâmetro da aposentadoria do trabalhador do regime geral de previdência social.  

Dignos de nota também são os privilégios do Judiciário brasileiro, inexistentes 

na União Europeia. Enquanto no Brasil o teto do funcionalismo e do Judiciário se dá 

em R$ 39 mil, sendo que muitos magistrados possuem salários que ultrapassam este 

valor em razão dos benefícios não computados como verba salarial. Em Portugal, por 

exemplo o valor de um magistrado oscila entre 3,3 mil euros e 6 mil euros. Enquanto 

no Brasil o teto salarial da categoria equivale a 15 vezes a média salarial nacional, na 

Europa equivale a 4 vezes. Isso significa dizer que no Brasil ainda há uma disparidade 

muito grande entre o valor médio do trabalhador comum e os privilégios alcançados a 

determinados setores da sociedade. Logo, um ponto relevante de se aprender com a 

experiência europeia se dá na redução destas desigualdades salariais com o fim dos 

                                                           
95 De acordo com notícia do Senado Federal de 22 de setembro de 2015, o benefício da pensão vitalícia 
para filhas de militares, o qual foi extinto em 2000 (extinto para os servidores admitidos a partir daquela 
data), mas válido para os militares que já estavam na ativa, impacta o regime previdenciário em R$ 7,5 
bilhões, mantendo uma estimativa de déficit até 2080. 
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privilégios a determinadas categorias profissionais, como magistrados, militares e 

parlamentares. 

 (ii) Também se evidencia que a transparência e a participação na tomada de 

decisões, com a consequente negociação na implementação das reformas, uma 

importante ferramenta de legitimação das decisões e valorização do cidadão. Políticas 

públicas que partem de decisões dialogadas entre governo e sociedade civil tendem 

a atingir sua finalidade mais facilmente, quando a sociedade civil toma consciência da 

necessidade de determinadas mudanças em determinada política, o que tem sido 

comum na Europa, apesar de tensões, inerentes à democracia. No Brasil, posturas 

próprias de desdemocratização estão no cerne da reforma da previdência, no contexto 

da virada hegemônica neoconservadora que assola o país. Nota-se que, conforme 

Gallego (2018), a acumulação predatória capitalista, a desigualdade e a violência da 

centralidade da mercadoria e do lucro desestabilizam a sociedade e inverte os valores, 

trazendo a ideia de que a solidariedade social é uma mazela enquanto o 

individualismo é um bem a ser perseguido e inserido nas políticas públicas. Logo, as 

vias democráticas de participação se evidenciam como empecilhos aos anseios do 

mercado.  

 Nesse sentido, a democracia e principalmente a abertura de mecanismos de 

participação nas tomadas de decisões dos assuntos públicos são de extrema 

relevância, não apenas para as legitimar, mas também para que o cidadão tenha 

capacidade de questionar e controlar as decisões e as ações posteriores do governo. 

Para Empoli (2020), a democracia não é nada além de um sistema que permite aos 

membros de uma comunidade exercer o controle sobre seu próprio destino e isso só 

se realiza com informação e transparência. 

(iii) Outro ponto a ser aprendido com a União Europeia no que se refere à 

proteção social diz respeito à necessidade de ajustes ao longo do tempo. Isso significa 

dizer que os níveis de proteção social, quando se demonstram insuficientes 

relativamente ao que se estabelece nas Constituições dos Estados-Membros ou nos 

Tratados constitutivos da União Europeia são frequentemente tema de análise por 

parte do Tribunal de Justiça, o qual tem atuado objetivando alcançar padrões mínimos 

de proteção social aos cidadãos europeus como um todo, independentemente do 

território deste.  
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 (iv) É necessário que se aprenda também quanto aos riscos da capitalização, 

o que ainda se apresenta como uma possibilidade de reforma e inserção no sistema 

jurídico brasileiro. Os sistemas de previdência individualizados sob o regime da 

capitalização se evidenciaram como extremamente prejudiciais aos cidadãos e aos 

governos, na medida em que o Estado fica com o ônus de mercantilizar a seguridade 

social e de arcar com a assistência, enquanto ao mercado se entrega a parte rentável 

da previdência, e, em casos de quebra ou insustentabilidade da privatização, o ônus 

de reestatizar é do Estado, o qual não terá arrecadado nada ao longo dos anos de 

privatização e mesmo assim terá a responsabilidade objetiva no pagamento dos 

valores aos cidadãos.  

 Exemplos de sistemas capitalizados de previdência pública que deram errado 

não faltam. O caso do Chile é um destes exemplos, que alicerçado nas premissas da 

escola de Chicago realizou a reforma mais contundente privatizando todo sistema de 

previdência, o qual levou a população chilena para um número recorde de suicídio 

entre os idosos que se viam sem alternativas para garantir sua manutenção e sequer 

conseguiam acesso ao sistema de saúde. Esse sistema vem sendo alterado desde 

2008 em uma tentativa de reestatizar a seguridade social e tornar a previdência 

pública novamente. Há também o exemplo da Argentina, a qual reformou na década 

de 1990 e teve que desfazer a reforma de cunho neoliberal nos anos 2000 em face 

da ineficiência da prestação e do atendimento dos anseios da sociedade. Este modelo 

vem gradualmente voltando ao sistema público estatizado de previdência após a 

falência do sistema de individualização. Ainda, há de se mencionar o caso da 

Espanha, que deliberou sobre uma possível alteração para um sistema de 

capitalização, porém devido às pressões populares e do principal partido de esquerda 

PSOE (partido socialista operário espanhol) esta alteração não se concretizou e o pilar 

da previdência pública segue sendo garantido aos cidadãos.  

(v) Imprescindível elencar como um dos aprendizados auferidos da União 

Europeia a correlação entre a situação socioeconômica de cada país e o nível de 

proteção social. Ou seja, não há como entender que exista um mesmo sistema de 

proteção social em todos os países, ou um sistema ideal, visto que cada Estado 

nacional deve considerar as condições de suporte econômico das políticas sociais que 

proporciona. No entanto, o desafio é justamente a construção de um modelo de 

proteção social que se adeque à realidade e que tenha a maior abrangência de 
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eventos sociais possíveis, resguardando o cidadão do maior número de riscos sociais, 

formando uma rede de proteção eficiente. 

(vi) Ainda, destaca-se como uma possibilidade o fomento de previdências 

privadas sem fins lucrativos para os trabalhadores, a fim de que estes complementem 

suas rendas auferindo os lucros que eventualmente os investimentos tenham, sendo 

estes rateados entre os participantes do fundo. Assim, se perfectibilizaria os princípios 

da cooperação e da mutualidade dentro da boa sociedade sob o espectro da 

cooperação coletiva. 

(viI) Por fim, compreende-se como uma lição muito bem demarcada pelo 

Tribunal de Justiça da União Europeia a garantia de um padrão mínimo de proteção 

social a todos os cidadãos. Tal premissa está em acordo com as grandes 

preocupações que cercam os direitos humanos no contexto da globalização e da 

resiliência do pensamento neoliberal, apesar de seus fracassos. A garantia de um 

“mínimo básico satisfatório” para todos, conforme o pensamento comunitarista de 

Etzioni (2019), é um elemento essencial do “alicerce social” da economia, na 

expressão da economista Kate Raworth (2019), que está previsto nas Cartas 

Constitucionais de diferentes países e é, juntamente com o princípio da solidariedade 

internacional, a premissa fundamental da justiça social e a condição de existência de 

uma boa sociedade. 
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CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho, pelos dados coletados e argumentos expostos, 

averiguando diretrizes que possam derivar de experiências europeias, da perspectiva 

teórica comunitarista e do princípio da solidariedade intergeracional, conclui com a 

reafirmação da relevância da previdência pública e inclusiva.  

O tema da previdência social tem sido objeto de discussão ao longo dos anos 

em todo o mundo. A dificuldade de encontrar um nível adequado de proteção social, 

em que o Estado evite o assistencialismo ou paternalismo e não deixe de assegurar 

os direitos sociais previstos nas Cartas Constitucionais, é um desafio para todos os 

países, ainda mais no contexto das profundas mudanças econômicas das últimas 

décadas, que desafiam as tradicionais formas de custear as políticas sociais sem 

onerar excessivamente o Estado, o trabalhador e o empregador.  

Cada país optou por um determinado modelo de seguridade e com a evolução 

social e as mudanças do Estado de Bem-Estar Social para o Estado neoliberal teve-

se uma alteração de perspectiva quanto às adequações de cada realidade, 

incorporando-se novos requisitos e formas de cálculo para acesso aos benefícios de 

proteção social. O desenvolvimento de políticas neoliberais impactou duramente a 

esfera social, ao passo que paulatinamente foram sendo incorporadas políticas 

restritivas de direitos aos cidadãos. O neoliberalismo não se opôs apenas à 

previdência pública. Cedo demarcou o inimigo a ser combatido: o Estado Providência. 

O Estado deveria ser drasticamente reduzido, e, consequentemente, os direitos 

sociais também, sob o ideário do Estado mínimo. 

O neoliberalismo trouxe fortes tensões tanto aos welfare states consolidados 

dos países do capitalismo central quanto aos welfare states ainda incipientes da 

América Latina e outros continentes. As reformas privatizantes e as políticas de 

austeridade na América Latina foram inauguradas ainda no século XX, sendo que no 

Brasil a lógica neoliberal ganhou força nos anos 1990, mas sua radicalização se 

manifesta a partir do governo instalado em 2016. A PEC 103/2019, sucessora da PEC 

287 (a qual não obteve sucesso), é uma típica expressão da visão neoliberal no âmbito 

da previdência social. Sob o argumento do déficit da previdência social, a reforma 

previdenciária brasileira propôs-se a reduzir o custo da previdência, que estaria 
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impedindo o retorno do crescimento econômico. O projeto apresentado pelo governo 

chegou a extremos como a redução do benefício assistencial (LOAS), que é de um 

salário mínimo, para o menos da metade deste valor (R$ 400,00). Mas, a 

transformação mais profunda era a mudança estrutural: de previdência pública 

alicerçada na solidariedade intergeracional a um sistema individualizado de 

capitalização. O Congresso Nacional não aprovou estas alterações, porém aprovou 

um conjunto de alterações que impactam diretamente no acesso aos benefícios por 

parte do trabalhador e afetam a sua renda. A discussão quanto a manutenção ou não 

da previdência pública nunca esteve tão em voga. 

O tema da previdência social e da proteção social não pode ser 

adequadamente enfrentado nos marcos conceituais do neoliberalismo. É 

indispensável uma concepção de vida social baseada em outras premissas e valores, 

notadamente a garantia de um mínimo básico para todos, um alicerce social da 

dignidade humana. O comunitarismo é um dos ideários importantes nos dias atuais a 

defender essas premissas e valores. A proteção social fundamental na boa sociedade, 

uma condição para a coesão social. Nesse sentido, o problema que conduziu a 

pesquisa foi: que diretrizes para o fortalecimento da previdência social brasileira 

podem ser derivadas dos parâmetros estabelecidos pela União Europeia, em 

consonância com a perspectiva comunitarista e o princípio da solidariedade 

intergeracional? A hipótese foi a de que as experiências reformistas europeias no 

âmbito da proteção e previdência social poderiam proporcionar “lições” importantes 

para o Brasil quanto à possibilidade de assegurar direitos sociais em tempos de crise 

do welfare state.  

A hipótese resultou confirmada. O Brasil, embora se encontre em situação 

distinta dos países da União Europeia em razão do seu tamanho continental e da 

desigualdade social existente, possui várias similitudes - o teletrabalho, a evolução da 

tecnologia, as mudanças demográficas, as quais atingem igualmente o Brasil e a 

Europa. Há importantes diferenças, como o fato de na União Europeia a questão da 

migração e do turismo social geram tensões levadas aos Tribunais. As agruras que o 

Brasil enfrenta se relacionam às notáveis diferenças socioeconômicas, além de 

regionais, e ao aumento da pobreza e da exclusão que derivam inevitavelmente de 

reformas privatizantes, apresentadas como fórmula mágica para reorganizar os cofres 

da previdência e desonerar o Estado. É impossível balizar a legislação previdenciária 
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brasileira importando modelos estrangeiros, pois a realidade é completamente 

diferente, especialmente no que tange à concretização dos direitos sociais. 

 Contudo, está implícita na hipótese a noção de que se pode aprender com as 

medidas tomadas em outros países para enfrentar problemas similares, como o de 

assegurar a sustentabilidade da previdência pública face às mudanças 

socioeconômicas próprias do mundo globalizado. Entende-se relevante que o Brasil 

busque aprender com as experiências europeias, averiguando possíveis diretrizes na 

União Europeia sobre o tema da reforma previdenciária. Entre todas, a questão 

fundamental é a da solidariedade intergeracional. A Emenda Constitucional 103/2019 

não atingiu seu maior objetivo, que era a alteração do sistema universal e solidário 

para um regime de capitalização, porém, ainda é uma possibilidade que continuará a 

rondar a seguridade social brasileira, pois, conforme noticia-se, deve se evidenciar 

novamente como pauta de tentativas de mudança legislativa nos próximos anos. As 

experiências europeias podem auxiliar na compreensão das possíveis alterações, 

dado que alguns integrantes da União Europeia já realizaram reformas drásticas em 

seus modelos de proteção social e outros restringiram o acesso dos cidadãos à parte 

dos benefícios, temas estes analisados no presente trabalho.  

A fim de alcançar o objetivo geral deste trabalho, o de investigar as diretrizes 

para a reconstrução do procedimento democrático de análise, debate e deliberação 

da reforma da previdência a partir da perspectiva comunitarista com base na 

experiência da União Europeia, a argumentação foi organizada ao longo de cinco 

capítulos. No primeiro capítulo analisou-se as origens e fundamentos da proteção 

social, a partir da construção do Estado de Bem-Estar Social e a formação das 

políticas bismarckianas e beveridgeanas, as quais constituem as formas 

paradigmáticas de segurança social – os modelos de seguro social e a seguridade 

social. A partir dessa ótica trabalhou-se com aspectos conceituais e com os modelos 

nacionais de previdência, analisando-se a consolidação do modelo de previdência 

pública e as políticas nacionais para sua construção.  

No segundo capítulo descreveu-se o processo de construção da previdência 

social no Brasil como política de Estado fundamentada no compromisso geracional, 

relacionando a previdência com o conjunto da seguridade social enquanto política de 

Estado. Analisou-se a legislação previdenciária na formação das suas principais 

diretrizes e adentrou-se na perspectiva história da proteção social desde a Era Vargas 
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até a Constituição de 1988. Destacou-se a criação e a abrangência da previdência 

complementar e seu alcance social, a qual distingue-se da previdência pública, a qual 

é dotada de senso solidário e universal, enquanto a previdência privada complementar 

se dá a fim de garantir a mantença do segurado sem reduzir seus rendimentos 

drasticamente diante dos riscos sociais, ou seja, assume um caráter de 

complementaridade.  

O terceiro capítulo abordou os desafios colocados à proteção social e ao Estado 

de Bem-Estar Social no cenário neoliberal. Abordou-se o pensamento neoliberal como 

contraposição do Estado de Bem-Estar Social, demonstrando o impacto, 

principalmente nos países da América Latina, nas políticas de proteção social. 

Analisou-se as transformações do mercado de trabalho com os fenômenos da 

“uberização” e da “pejotização”, seu impacto na arrecadação das contribuições sociais 

e como isso afeta as políticas de proteção social. Assim, observou-se de forma crítica 

como as políticas neoliberais influenciaram a previdência pública nas reformas 

realizadas no Brasil e na Europa.  

No quarto capítulo apresentou-se a argumentação em favor da reafirmação do 

Estado de Bem-Estar e do princípio da solidariedade intergeracional, alicerçada no 

pensamento comunitarista. Ao explicitar a teoria de base da tese, o comunitarismo 

responsivo de Amitai Etzioni, fez-se a contraposição do paradigma comunitarista – 

com sua defesa da complementaridade do Estado, mercado e comunidade – à 

concepção econômica neoclássica, que está na base da visão neoliberal. Elucidou-

se, ainda, a importância das comunidades na realização das políticas públicas e na 

prestação do serviço público, abordando a inclusão e participação da comunidade na 

previdência e assistência social. Abordou-se a participação comunitária na gestão da 

previdência social a partir da análise de experiências nacionais e internacionais 

comunitárias.  

 O capítulo final desta tese tratou das diretrizes de fortalecimento da previdência 

pública inclusiva baseada na solidariedade intergeracional a partir do enfrentamento 

dos novos desafios do crescimento demográfico e das transformações do mercado de 

trabalho. À luz das experiências da União Europeia e dos julgados do Tribunal de 

Justiça da União Europeia abordou-se a gravidade e as consequências da 

manutenção dos privilégios na legislação previdenciária brasileira, diferentemente do 

caso europeu. O Tribunal de Justiça da União Europeia tem-se destacado como 



197 
 

vanguardista na defesa dos direitos sociais da União Europeia. O enfoque 

comparativo adotado permitiu traçar um panorama do debate acerca da proteção 

social no Brasil e na Europa e fundamenta as diretrizes para o fortalecimento da 

previdência pública inclusiva com base na solidariedade intergeracional.  

Considerando a nova configuração mundial do mercado de trabalho e das 

alterações demográficas, as alterações já realizadas nos sistemas previdenciários em 

diferentes países da Europa permitem indicar um certo número de diretrizes que 

podem servir para o caso brasileiro. Entre as diretrizes destaca-se inicialmente a 

extinção de privilégios de certas camadas sociais mais abastadas (economicamente 

e culturalmente). Como exemplo temos a situação dos militares, que é tratada de 

forma muito diferente no Brasil e em Portugal. Em Portugal, a aposentadoria dos 

militares, os quais se reformam após 30 anos de serviço desde que contem com 55 

anos de idade e recebem até 83% do salário; no Brasil, o militar se aposenta com 

salário integral após o mesmo período, mas sem o requisito etário. Outro segmento 

privilegiado no Brasil é o Judiciário, no qual há o teto de remuneração de R$ 39 mil, 

porém muitos magistrados têm remuneração que ultrapassa em muito este valor em 

razão dos benefícios agregados, que não são computados como verba salarial. Já em 

Portugal o salário de um magistrado varia de 3,3 mil euros a 6 mil euros.  

 A União Europeia também se destaca em relação a transparência e a 

participação na tomada de decisões. As alterações legislativas foram alvo de amplas 

negociações e discussões antes da implementação das reformas. Esta condução de 

um tema com grande repercussão na sociedade valoriza o cidadão e tende a acarretar 

legitimidade às políticas públicas adotadas. Em sentido oposto, a realização da 

reforma previdenciária brasileira foi marcada, entre outros, pela posição do governo 

de Jair Bolsonaro ignorar relatórios da CPI e manifestações da sociedade civil nas 

audiências públicas. A reforma da previdência no Brasil acabou por assumir um 

caráter antidemocrático e aumentou a tensão entre governo, aposentados e 

trabalhadores.  

Outra lição a ser aprendida da União Europeia diz respeito aos ajustes no que 

tange a proteção social feitos ao longo do tempo. Tendo presente a complexidade das 

alterações socioeconômicas e do mercado de trabalho é preciso atualizar 

periodicamente os níveis de proteção social, particularmente quando estes se 

demonstram insuficientes quanto ao estabelecido nas Cartas Constitucionais. O 
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Tribunal de Justiça da União Europeia tem atuado nesta função, assegurando padrões 

mínimos de proteção social aos cidadãos da União Europeia. Além dos ajustes 

temporais, há ainda o fato de que não há um sistema de proteção social que sirva em 

todos os países, devendo cada país levar em consideração as condições 

demográficas e econômicas disponíveis. Moldar um modelo de proteção social que se 

adeque à realidade do país e que tenha a maior cobertura possível aos eventos sociais 

é o desafio a ser superado. 

 Uma quarta questão diz respeito aos riscos do modelo previdenciário baseado 

na capitalização, face à verificação das consequências sociais de experiências de 

previdência individualizada, como Chile e Argentina, que se demonstraram 

insuficientes ou prejudiciais aos cidadãos colocados à mercê da lógica de mercado. A 

garantia de um padrão mínimo de proteção social aos cidadãos assegurado pelo 

Tribunal de Justiça da União Europeia é uma diretriz central para atender o anseio de 

proteção social, ressaltado pelo pensamento comunitarista e por diferentes correntes 

de pensamento que reafirmam a relevância da solidariedade intergeracional. Outra 

conclusão acerca disso se dá quanto à possibilidade de fomento de contratação de 

previdências complementares privadas sem fins lucrativos para o trabalhador, 

mantendo a previdência pública e resguardando uma não redução da sua capacidade 

de manutenção quando sair do mercado de trabalho. Assim, estaria se concretizando 

o princípio da cooperação e da mutualidade dentro da boa sociedade. 

Entende-se que estas diretrizes a serem aprendidas com a União Europeia 

podem servir para o aprimoramento do sistema previdenciário do Brasil, que nos anos 

recentes vem sendo objeto de alterações na sua legislação. A União Europeia 

demonstra grande apreço com a garantia de um padrão mínimo de proteção social 

aos seus cidadãos, o que evidencia uma coesão social e o atendimento de preceitos 

de justiça social, com um fortalecimento do espírito comunitário de criação de 

condições amplas e positivas para as próximas gerações. 

 Vale reiterar que o trabalho em tela não teve o objetivo de realizar um estudo 

comparativo sistemático entre os sistemas previdenciários brasileiro e europeus (que 

são diferentes de um país para outro), mas buscar nas experiências da União 

Europeia algumas lições que sirvam de norte para o fortalecimento da previdência no 

Brasil, levando em conta tanto experiências positivas quanto negativas. Importante 

mencionar que a análise de elementos exemplificativos da experiência da União 
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Europeia foi viabilizada pela concessão de bolsa de doutoramento-sanduíche junto à 

Universidade do Minho, em Braga, Portugal, sob a co-orientação da prof. Dra. 

Alessandra Silveira, com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - Brasil (CAPES).  
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