
“REFORMA” DA PREVIDÊNCIA: terceiro ato 

O terceiro e último ato da trilogia “Reforma” da Previdência, iniciada neste jornal no dia 30/09, 

busca revelar a finalidade da contrarreforma da previdência social no Brasil. 

Para vários pesquisadores críticos brasileiros, nos quais me incluo, para citar alguns: Rosa 

Maria Marques, Denise Gentili Lobato e Evilasio Salvador, a finalidade desta contrarreforma 

previdenciária, que já vem acontecendo no país e ganha, recentemente, mais um capítulo, é 

desmontar o Regime Geral da Previdência Social - RGPS no campo das receitas, retirar os 

benefícios do trabalhador do setor privado da economia por leis infraconstitucionais e emendas 

constitucionais e atacar o Regime Próprio da Previdência Social – RPPS (previdência do 

servidor público), abrindo espaço para o capital se apropriar de mais recursos públicos e 

viabilizar a sua saga “interminável” de reprodução e acumulação. 

O desmonte do RGPS no campo das receitas acontece através da desestabilização das receitas 

das contribuições sociais, principal fonte de receita da seguridade social, e no fortalecimento de 

outras fontes de receitas não vinculadas ao orçamento da seguridade social - OSS, como as 

receitas financeiras, operações de crédito e outros recursos, que cresceram 743% nos últimos 

dez anos. 

No que diz respeito à desestabilização das receitas das contribuições sociais, a Contribuição dos 

Empregadores e Trabalhadores para a Seguridade Social - CETSS, principal fonte de receita das 

contribuições sociais com participação de mais de 50% do total das receitas de contribuições, 

está em risco nos anos recentes, devido à chamada desoneração da Folha de Pagamento para 

combater a crise e “garantir” os empregos dos trabalhadores.  

Os gastos tributários com renúncias de receitas advindos da desoneração da folha de pagamento 

alcançaram o montante de R$ 24 bilhões em 2014, representando mais da metade das 

desonerações alocadas na função trabalho e 9,64% dos gastos tributários previstos no Projeto de 

Lei Orçamentária (PLOA) de 2014. Essas desonerações da folha de pagamento reduzem as 

receitas da CETSS afetando diretamente o OSS.  

Além das renúncias fiscais, a recente aprovação no Congresso Nacional do projeto que 

aumentou a Desincompatibilização de Receitas da União - DRU de 20% para 30% rebaixa, mais 

ainda, as receitas do orçamento da seguridade social, inclusas nestas as da previdência social. 

A retirada de benefícios do trabalhador do setor privado da economia brasileira por leis 

infraconstitucionais e emendas constitucionais significa a redução dos gastos primários, mais 

especificamente dos gastos sociais, abrindo espaço, nas contas públicas, para o pagamento do 

serviço da dívida pública e, no mercado, para a mercantilização de serviços sociais. Essa 

estratégia é reforçada com a aprovação na Câmara dos Deputados da PEC 241/2016, que institui 

um novo regime fiscal e têm por finalidade limitar os gastos primários (gastos sociais e 

investimentos públicos), principalmente os da seguridade social e educação, por 20 anos. Como 

a previdência social é o mais expressivo lócus de gasto social, responsável pelo menos por 30% 

do orçamento federal, nos últimos dez anos, tornou-se uma área muito atrativa para o capital, 

que com o apoio do Estado através de reformas contínuas no sistema busca unificar os regimes 

previdenciários - RGPS e RPPS ─ com teto rebaixado, entregar a poupança dos trabalhadores 

produzida ao longo de sua vida para o capital financeiro e promover a previdência 

complementar no serviço privado.  



O ataque à previdência do servidor público se dar na forma de demonização do trabalhador 

enquanto categoria “privilegiada” em relação aos demais trabalhadores, retirando desses, 

direitos e vantagens específicas da sua função social adquiridos nas jornadas de lutas políticas.  

Na perspectiva da retirada de direitos, este ataque introduz e promove a previdência 

complementar no serviço público mediante fundos privados abertos e fechados (caso do 

FUNPRESP para os servidores públicos federais) e amplia os fundos de pensão entre os 

trabalhadores e os servidores. 

Portanto, como a previdência é a função social com mais recursos no orçamento federal, 

constituindo-se no lócus mais promissor para a expansão e a acumulação capitalista, a 

“reforma” ou a contrarreforma da previdência social possibilita a redução dos ganhos sociais do 

trabalho nos últimos 12 anos e a ampliação, mais ainda, dos ganhos do capital, como forma de 

sanear e recompor os lucros dos capitalistas financeiros e industriais a patamares anteriores ao 

da crise financeira de 2008.  
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