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RESUMO 
 
O presente artigo se propõe a fazer um estudo sobre as 
principais mudanças ocorridas aos direitos previdenciários que 
subscreveram aos governos de Fernando Henrique Cardoso e 
Lula, trazendo como elementos centrais a forma como estes 
governos, a partir da lógica neoliberal, foram fragilizando estes 
direitos previdenciários, desvinculando daquela concepção de 
Seguridade Social posta na Constituição Federal de 1988. 
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ABSTRACT 
 
This article intends to make a study of the major changes to 
pension rights who signed the governments of Fernando 
Henrique Cardoso and Lula, bringing as central to how these 
governments, from the neoliberal logic, were weakening these 
pension rights, that decoupling concept of Social Security put 
the Federal Constitution of 1988. 

 
Keywords: Social Security. Rights. Neoliberalism. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Estudante de Pós-Graduação. Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRBA). E-mail: 
ellinepeixoto@hotmail.com 

2
 Estudante de Pós-Graduação. Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRBA). 



 

2 

                   

1 INTRODUÇÃO 

 

 

O período de transição das décadas de 1970 a 1980 é assinalado, no Brasil, 

pelo momento de retomada do movimento dos trabalhadores em prol dos seus direitos. Os 

movimentos sociais voltam à cena, e, com o início da proposta de abertura “lenta, gradual e 

segura”, os anseios e possibilidade de redemocratização começam a ser vislumbrados e os 

sonhos de mudança, mesmo que ainda reprimidos, são resgatados. Os problemas sociais, o 

fim do milagre econômico, a crise internacional do petróleo, o endividamento externo e 

interno, a elevação das taxas de juros e o arrocho salarial, contribuíram para o desgaste da 

Ditadura Militar e impulsionaram as mobilizações populares, o que culminou com o 

estabelecimento da Nova República3.  

Este processo se consolida na década de 1980, o qual é marcado pela 

viabilização do projeto democrático-popular. Assim, em 1988 é elaborada a nova 

Constituição, que define a previdência como direito social no âmbito da Seguridade Social4, 

compondo juntamente com a saúde e assistência o tripé estruturador da proteção social 

brasileira. Dessa forma, as políticas de previdência, assistência e saúde são formuladas 

para que todos os indivíduos, independente da condição socioeconômica, passem a ter 

acesso e o respaldo legal de forma equânime na sua garantia. 

Inaugura-se, deste modo, um novo período, no qual a organização e o formato 

da proteção social, balizado no modelo de Seguridade Social, preconiza a universalização 

da cidadania. A noção de direito social é, neste sentido, introduzida como premissa para o 

exercício de uma cidadania plena, antes restrita à população beneficiária da previdência. O 

texto constitucional no art. 194, trás que “a Seguridade Social compreende um conjunto 

integrado de ações de iniciativo dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a 

assegurar os direitos relativos à saúde, a previdência e a assistência social” (BRASIL, 

1988).  

                                                           
3
 Período didaticamente marcado entre 1985 a 1989, caracterizado pelos últimos anos da ditadura e 
do governo Sarney. 

 
4
 A definição de Seguridade Social da Constituição brasileira, 1988, remete ao conceito adotado pela 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), aprovado em Genebra, através da Convenção 102, 
1952, que trás que: “Seguridade Social é a proteção que a sociedade proporciona à seus membros 
mediante uma série de medidas públicas contra as privações econômicas e sociais que de outra 
forma derivam no desaparecimento ou em forte redução de sua subsistência como conseqüência de 
enfermidade, acidente de trabalho ou enfermidade profissional, desemprego, invalidez, velhice e 
morte, e também, à proteção em forma de assistência médica e de ajuda às famílias com filhos”(OIT, 
1952). 
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Sabe-se, contudo, que as condições políticas, econômicas e sociais a partir da 

década de 1990, e que consolidou as tendências neoliberais, dificultaram, substancialmente, 

a implementação dos princípios constitucionais democráticos, consequentemente, dos 

direitos a eles ligados, o que rebate, diretamente, na viabilização das garantias 

previdenciárias.  

Neste contexto, em que a previdência brasileira tornou-se alvo privilegiado de 

“reformas”, o presente artigo se propõe a fazer um estudo sobre as principais mudanças 

ocorridas aos direitos previdenciários que subscreveram os governo de Fernando Henrique 

e Lula e o desvelamento em torno do engodo do déficit previdenciário.  

 

 

2 OS REBATIMENTOS DAS CONTRARREFORMAS PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL 

BRASILEIRA  

 

 

Apesar das importantes conquistas de 1988, as quais contribuíram para 

implementar consideráveis reformas democráticas do Estado e das políticas sociais, o 

contexto econômico da época, com crise fiscal em âmbito nacional e internacional, 

formaram um ambiente totalmente desvantajoso para a efetivação de tais propostas. 

Reformar o Estado, na lógica que se consolidou no Brasil – neoliberalismo –, passou a 

representar uma direção contrária das preconizadas pelos movimentos sociais e sindicatos 

envolvidos nas lutas democráticas.  

Na contramão dos objetivos traçados para o país após a redemocratização, em 

que depois de 20 anos de ditadura aspirava-se a radicalização da democracia, o Estado 

redireciona as conquistas constitucionais, principalmente as da Seguridade Social, e 

implementam medidas totalmente contrarias ao desenvolvimento das políticas sociais, por 

isso as ações do Estado a partir deste momento são denominadas de contrarreformas5, pois 

solapa os direitos historicamente conquistados pela classe trabalhadora.  

Essa tendência que se consolidou, no Brasil, sobretudo, a partir do governo 

Fernando Henrique Cardoso (FHC)6, mas já era sinalizado nos governos Collor de Melo e 

posteriormente com Itamar Franco, adotando políticas reformistas orientadas para o 

mercado, com ênfase nas privatizações e na estabilização da moeda, sobre a justificativa 

                                                           
5
 Este termo é utilizado e analisado por Behring (2008).  

 
6
 FHC governa o país por dois mandatos consecutivos de 1995 a 2002.  
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que os problemas enfrentados pelo Estado derivavam da crise econômica e social que 

assolaram o país a partir os anos de 1980. 

 Assim, para o país se desenvolver e atingir uma economia rentável e forte, e 

que lhe possibilitasse participar dos processos econômicos mundiais, propagava-se a 

necessidade de aderir aos princípios exigidos pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e do 

Banco Mundial, o que consolidam as orientações recomendadas pelo Consenso de 

Washington e ratifica a idéia de que a reformatação do Estado, seguindo suas premissas, 

seria indispensável para atingir o objetivo preconizado. 

Neste sentido, passa-se a integrar a agenda política de prioridades a 

“estabilização da moeda, privatização das empresas estatais, redução do papel regulador do 

Estado, saneamento da divida pública, desregulamentação do mercado de trabalho, 

minimização das políticas sociais” (RAICHELIS, 2008, p. 102), formando o receituário 

balizador das modificações reformistas que foram implementadas, especialmente, a partir da 

era FHC. 

A contrarreforma defendida e implementada pelo Estado, sem dúvidas, ao 

desenvolver estratégias que beneficiam o mercado esta a serviço do capital e, 

consequentemente, em detrimento dos interesses dos trabalhadores. Deste modo, ao 

“reformar” o Estado às políticas da Seguridade Social são também reformadas, 

ocasionando, assim, o desmonte dos direitos sociais.      

Nesta lógica, as medidas anticonstitucionais atingem amplamente a previdência 

social. Boschetti (2003) nos pontua dois argumentos que se colocam como justificativas 

para a “reforma” neste setor: o primeiro, fortemente divulgado no período, relaciona-se com 

a existência de um déficit, o qual demonstra a incapacidade da previdência em se manter; o 

segundo tem ligação com as mudanças demográficas, em que o envelhecimento 

populacional é visto como um problema, pois, acarretara o aumento dos benefícios sem, 

contudo crescer as contribuições o que provocou o desequilíbrio – despesa maior que a 

receita.  

A autora ao especificar a polêmica em torno da primeira justificativa, a qual esta 

estritamente atrelada à questão do financiamento, chama a atenção para que uma das 

causas do déficit seja o não cumprimento do disposto na Constituição, em que o 

financiamento deveria ser tripartite. Historicamente a contribuição dos trabalhadores, seja 

pelo desconto direito em folha de salário e/ou pela via do consumo, sempre supera as dos 

empregadores e a do Estado, sendo este último, contraditoriamente, o que repassa a menor 

quantia. 
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Nesta lógica desigual, acrescenta-se ainda “a utilização de recursos da 

Seguridade para o pagamento da divida e manutenção do superávit primário” (BOSCHETTI, 

2003, p. 81). Além dessa omissão, o Tesouro Nacional retém as receitas das contribuições 

sobre o lucro e faturamento das empresas não repassando para o Fundo da Seguridade.  

As mudanças nas relações de trabalho também são analisadas pela autora 

como causas da redução do financiamento, visto que a ampliação do desemprego e o 

trabalho informal, não geram contribuições, aumentado, neste sentido, o desequilíbrio das 

contas previdenciárias.       

Nestes termos, a falácia da crise7 financeira e o argumento da previdência 

deficitária são desvelados. A “reforma” efetivada pelo Estado vem imbuída de um viés 

totalmente oposto ao propagado, mostra-se assim, a sua verdadeira essência, signatária do 

ajuste neoliberal, imbuída da ótica privatizante e reducionista do poder público, a qual mina 

as bases necessárias para a implementação de uma previdência universal e redistributiva, 

expandindo esta ao capital dos seguros privados. De acordo com Cartaxo (2008) ao citar 

Reis e Domingues (1994) a reforma da previdência, 

 

é fundamental, por constituir-se no 2º orçamento da União, podendo gerar 
investimentos em várias áreas da economia. Ao contrário, se os direitos 
previdenciários fossem efetivados universalizados, impediriam a apropriação pela 
classe dominante da poupança oriunda da receita previdenciária (p. 176). 
 
 

 Em suma podemos inferir que a preocupação do governo é estritamente 

economicista, almeja-se o crescimento econômico a qualquer custo, assim, remanejam-se 

os investimentos da Seguridade Social8, deslocando o fundo público para o pagamento das 

                                                           
7
 O termo falácia é utilizado com base na tradição marxista, em que a crise faz parte da própria 

contradição do capitalismo, compondo as crises cíclicas na busca incessante por lucro. Neste 
sentido, Netto e Braz (2009) corroboram que “a análise teórica e histórica do modo de produção 
capitalista comprova que a crise não é um acidente de percurso, não é aleatória, não é algo 
independente do movimento do capital. Nem é uma enfermidade, uma anomalia ou uma 
excepcionalidade que pode ser suprimida no capitalismo. Expressão concentrada das contradições 
inerentes ao modo de produção capitalista, a crise é constitutiva do capitalismo: não existiu, não 
existe e não existirá capitalismo sem crise [...]. Assim, as crises são funcionais ao modo de 
produção capitalista: constituem os mecanismos mediante os quais o modo de produção capitalista 
restaura, sempre em níveis mais complexos e instáveis, as condições necessárias à sua 
continuidade. Por isso mesmo, as crises – por mais brutais que sejam os seus efeitos e por mais 
graves que sejam as suas consequências – não têm o dom de conduzir o modo de produção 
capitalista ao colapso ou a faculdade de destruí-lo; deixadas à sua lógica, das crises capitalistas só 
resulta o próprio capitalismo” (grifos originais) (p. 157 e 162). 
8
 Esta “perversa alquimia, que se apropria dos recursos das políticas sociais para sustentar a política 

econômica” (BOSCHETTI, 2010, p. 75), se consolida em 2002 com a institucionalização da 
Desvinculação das Receitas da União (DRU), legitimando a dedução de 20% dos impostos e das 
contribuições da Seguridade Social para ser alocados livremente pelo governo federal, inclusive para 
pagamento dos juros da dívida. 
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dívidas externas e internas, buscando o restabelecimento econômico e ao mesmo tempo 

subsidia e financeiriza o acúmulo do capital, garantido o prestigio perante o FMI. 

 

 

3 A PREVIDÊNCIA SOCIAL DURANTE AS ERAS FHC E LULA 

 

 

Os anos de governo FHC foram empregando esforços políticos de grande monta 

objetivando a execução de reformas no sistema previdenciária brasileiro. Assim, já em 1995 

o governo consolida definitivamente a tendência reformista, através do Plano Diretor de 

Reforma do Estado (PDRE) formulado pelo então ministro do extinto Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado (MARE) Luiz Carlos Bresser Pereira, que 

ratifica que “o Estado será Social-Liberal: social porque continuará a proteger os direitos 

sociais e a promover o desenvolvimento econômico; liberal, porque o fará usando mais os 

controles de mercado e menos o controle administrativo” (PEREIRA, 1997, p. 18). 

O PDRE ressalta a relevância da redefinição do papel do Estado, ao ancorar-se 

no engodo das insatisfações da população em não ter na estrutura vigente as suas 

necessidades atendidas, assim aborda que, 

 

No Brasil esta questão adquiriu importância decisiva, tendo em vista o peso da 
presença do Estado na economia nacional: tornou-se, consequentemente, inadiável 
equacionar a questão da reforma ou da reconstrução do Estado, que já não 
consegue atender com eficiência a sobrecarga de demandas a ele dirigidas, 
sobretudo na área social. A reforma do Estado não é, assim, um tema abstrato: ao 
contrário, é algo cobrado pela cidadania, que vê frustrada suas demandas e 
expectativas (grifos meus) (BRASIL/MARE, 2005, p. 10). 

Esse processo que se tornou recorrente no cenário político brasileiro ganhou 

respaldo através das modificações da legislação por emendas e medidas provisórias 

governamentais, consolidando formas de estratégias do capital e do Estado no 

enfrentamento da crise.  Em função disso, o sistema previdenciário vem sofrendo uma 

ampla inflexão através da reforma constitucional que atinge com maior impacto a 

flexibilização da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), neste sentido ocorrem 

mudanças nos Regimes que regem os direitos trabalhistas previdenciários.  

Destarte, a reforma previdenciária de FHC consubstancia-se na Proposta de 

Emenda Constitucional (PEC) nº 33/95, aprovada como Emenda Constitucional (EC) n.º 20, 

de 1998, e na Lei n.º 9.876, de 1999, as quais alteram as regras das aposentadorias, tanto 

para os trabalhadores do setor privado quanto para os funcionários públicos. A EC/20 

modifica o sistema de previdência social organizando em: Regime Geral de Previdência 

Social (RGPS) destinados aos trabalhadores do setor privado e funcionários públicos 
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celetista (CLT), administrado pelo INSS;  o Regime Próprio de Previdência dos Servidores 

(RPPS) que se subdivide em regime do servidor público estatutários, administrados pelos 

respectivos governos, e regime dos militares, administrado pelo Governo Federal;  além do 

Regime de Previdência Complementar (RPC), previdência privada de caráter opcional, 

administrada por fundos de pensão abertos ou fechados. Implementa, também, dentre 

outras, as seguintes disposições, 

 

(a) imposição de observância de critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 
atuarial do sistema; (b) destinação do auxílio-reclusão apenas à população de baixa 
renda; (c) proibição de filiação ao regime geral, como segurado facultativo, de 
pessoa participante de regime próprio de previdência social; e (d) exclusão da 
autorização para que o regime geral instituísse previdência complementar 
(BRASIL/MPS, 2009, p. 18). 
 

 

A Lei n.º 9.876/99 que dispõe sobre a contribuição previdenciária do contribuinte 

individual e o cálculo do benefício, institui, entre outros dispositivos, o fator previdenciário, o 

qual introduz no cálculo da aposentadoria o tempo de contribuição do trabalhador, sua idade 

e a expectativa de vida dos brasileiros. Através desta fórmula o segurado do INSS é 

incentivado a adiar sua aposentadoria, prolongando assim, o tempo de contribuição. Em 

síntese, quanto menor a idade ao requerer a aposentadoria maior será a expectativa de 

sobrevida, sendo menor o fator previdenciário e, portanto, menor o benefício recebido. É 

valido salientar que a expectativa de vida dos brasileiros nos últimos anos tem aumentado 

com isso o fator previdenciário tende a diminuir, ou seja, a aposentadoria cada vez fica 

menor, assim, “trata-se de trabalhar mais, contribuir mais e receber menos, estreitando a 

relação entre contribuições e benefícios pela nova regra de cálculo” (SILVA, 2004, p. 17).   

Isso implica, com efeito, a imposição de perdas aos segurados, neste sentido, 

Boschetti (2003), pontua os diversos mecanismos reducionistas dos direitos conquistados 

com a Carta Magna, portando tem-se,  

 

[...] a transformação do tempo de serviço em tempo de contribuição, o que torna 
mais difícil a obtenção da aposentadoria, sobretudo para os trabalhadores que não 
tiveram carteira de trabalho assinada ao longo de suas vidas; a instituição da idade 
mínima (48 anos para mulher e 53 para homens) para a aposentadoria proporcional; 
um acréscimo de 40% no tempo de contribuição para os atuais segurados; o 
estabelecimento de um teto nominal para os benefícios e a desvinculação desse teto 
do valor do salário mínimo, o que rompe com o princípio constitucional de 
irredutibilidade do valor dos benefícios e o fim das aposentadorias especiais. Em 
1999 foram introduzidas novas mudanças no cálculo dos benefícios, com a criação 
do fator previdenciário (FPR), que provoca a redução no montante final dos 
benefícios de aposentadoria. Em relação às aposentadorias do setor público, as 
mudanças também suprimiram alguns direitos. Entre as principais, ressalte-se: a 
exigência de idade mínima para aposentadoria integral ou proporcional (60 anos 
para homem e 55 para mulher); aumento de 20% do tempo de contribuição para 
aposentadoria proporcional e 40% para integral; comprovação de cinco anos no 
cargo efetivo de servidor público para requerimento da aposentadoria; fim da 
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aposentadoria especial para professores universitários; tempo de licença prêmio não 
pode mais ser contado em dobro para efeito de aposentadoria; introdução da 
aposentadoria compulsória aos 70 anos e implantação de um regime de previdência 
complementar para servidores públicos federais, estaduais e municipais (p. 80). 
 
 

Assim, os anos de governo FHC foram marcados pelas políticas reformistas, as 

quais se concretizaram, no âmbito previdenciário, através da Emenda Constitucional 20 e na 

criação do fator previdenciário. Ambas as ações tinham como foco principal o desequilíbrio 

do Regime Geral de Previdência (RGPS) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

No governo Lula9, são implementadas novas medidas de “reforma” 

previdenciária, caracterizando um segundo momento, nesse sentido, 

 

Como uma verdadeira “crônica de uma morte anunciada”, a despeito dos debates e 
dos inúmeros movimentos de resistência que uma parcela significativa dos 
trabalhadores realizou, a última reforma aprovada pelo Congresso Nacional em 2003 
concluiu o projeto de reformas iniciado nos anos 1990, cumprindo as principais 
exigências do FMI e as orientações do Banco Mundial (MOTA, 2011, p. 138).  
 
 

A nova etapa da “reforma” desenvolvida já no primeiro ano de governo Lula 

volta-se, essencialmente, para os regimes de previdência dos trabalhadores do setor 

público. Assim, em 19 de dezembro de 2003 é aprovada a Emenda Constitucional (EC) n.° 

41, a qual faz parte de uma série de medidas componentes da reforma da previdência que 

alterou além de alguns artigos constitucionais10 o texto da EC n.º 20, “eliminando a 

necessidade de Lei Complementar para estabelecer a previdência complementar, 

requerendo apenas lei ordinária” (MOREIRA, 2005, p. 78).  

Nestes termos, a Reforma Lula tem como alvo principal os servidores públicos 

federais, estaduais e municipais alterando as regras dos Regimes Próprios da Previdência 

Social (RPPS), “essa ênfase se deve a que, na avaliação do governo, esse segmento seria 

o principal responsável pelos déficits do sistema previdenciário” (ARAUJO, 2009, p. 36). Tal 

argumento é claramente defendido por Ricardo Berzoini, na época Ministro de Estado da 

Previdência Social11, ao abordar que, 

 

A Previdência no Brasil convive com dois sistemas muito distintos. Um deles, 
administrado pelo INSS, serve aos trabalhadores do setor privado, das empresas 
públicas e de muitas prefeituras. As contribuições de patrões e empregados cobrem 
81% das despesas com pagamento de benefícios, sendo que entre as empresas e 
trabalhadores urbanos, esse índice chega a 96%. Pagando ao menos um salário 
mínimo para 12 milhões de brasileiros, o regime do INSS reveste-se de forte caráter 

                                                           
9
 Lula governou o país por dois mandatos sucessivos de 2003-2010. 

10
 Modificou “os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 149 e 201 da Constituição Federal, revoga o inciso IX do § 3 

do art. 142 da Constituição Federal” (BRASIL, EC n.º 41, 2003). 
 
11

 Entrevista disponível em: Previdência Social: A mudança com justiça e respeito, 2003.  
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de inclusão social. [...] O outro sistema, que serve aos funcionários públicos, 
contabiliza arrecadação de apenas 36% dos gastos, consideradas as contribuições 
de servidores e da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na 
base de duas vezes a contribuição do servidor. [...] Não é justo que nossos filhos e 
netos herdem a conta das nossas aposentadorias, além de pagarem pelas próprias. 
Afinal, previdência requer solidariedade entre os atuais participantes e entre as 
gerações. Se não formos previdentes, a conta pode ser o crescimento da inflação, 
mais desemprego ou a falência do sistema. [...] Cada real que falta para o 
pagamento de aposentadorias e pensões no Brasil é coberto com tributos 
arrecadados de toda a população, pagos inclusive pela parcela mais pobre 
(BERZOINI, 2003). 
 
 

É possível identificar, a partir das declarações do ministro Ricardo Berzoini, a 

polêmica em torno dos principais aspectos favoráveis a “reforma” previdenciária preconizada 

pelo governo. A proposta se volta, principalmente, para o ajustamento das disparidades do 

regime dos servidores públicos e ao incentivo do sistema complementar via fundos de 

pensão12, com pequenas alterações para o Regime Geral da Previdência Social13. Assim, “o 

desequilíbrio financeiro da previdência, o redirecionamento dos recursos para políticas 

sociais, os aspectos demográficos, e a busca por equidade e justiça mediante unificação 

dos sistemas previdenciários dos celetistas e dos servidores públicos” (SOUZA, 2006, p. 

461) são as justificativas para a continuação da “reforma” previdenciária.  

Neste cerceamento de direitos acrescenta-se a implantação da aposentadoria 

por contribuição atrelada à idade, “a aposentadoria integral passa a ter condicionantes 

mínimos de dez anos de carreira, 20 anos de serviço público e cinco anos no cargo de 

referência, 35 e 30 anos de contribuição e 60 e 55 anos de idade (para homens e mulheres, 

respectivamente)” (UGINO e MARQUES, 2012, p. 35). Assim, a contrarreforma de 200314, 

 
[...] descartou uma das principais cláusulas do contrato de trabalho entre os 
servidores públicos e o seu empregador, o Estado: a aposentadoria integral por 
tempo de serviço, um direito e uma vantagem que balizou a opção de vida de 
milhares de cidadãos que optaram pelo serviço público. Ao substituir este direito 
pela opção de associar-se a um fundo de previdência complementar, o governo 
penaliza seus servidores, posto que esta poupança compulsória irá onerar ainda 
mais os defasados salários dos servidores (MOTA, 2011, p. 139).     
 
 

Ademais, estabelece também a não paridade e integralidade salarial entre ativo 

e inativo; indexação dos benefícios de aposentadoria e pensão à inflação; fixação de teto 

                                                           
12

 De acordo com Mota (2011) a Previdência Complementar fechada, também conhecido como 
fundos de pensão é um sistema contratual entre empregados e empregadores, que objetiva prover 
complementação de aposentadorias, pecúlios, benefícios e pensões da previdência social pública. 

13
 “O único ponto de proposta de reforma no RGPS era o estabelecimento do novo teto de benefício 

para R$ 2.400,00, o que não afetava as condições de acesso e elegibilidade do RGPS” (UGINO e 
MARQUES, 2012, p. 34). 

14
  É valido salientar que ao final de 2003, foi aprovada a EC n.º 42, que ficou conhecida como a 

Reforma Tributária do governo Lula, a qual implementou, entre outras medidas, a prorrogação da 
DRU até 2007, cumprindo, assim as  exigências dos organismos financeiros internacionais. 
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para a aposentadoria no setor público não superior aos dos ministros do Supremo Tribunal 

Federal; alteração do cálculo do benefício de aposentadoria, que passou a ser feito pela 

média das contribuições do servidor a todos os regimes de previdência a que esse estivesse 

vinculados, deixando de corresponder à última remuneração; aplicação de redutor no valor 

dos proventos de acordo com a idade do servidor (BRASIL/MPS, 2009).  

Essas mudanças violam a garantia constitucional incidindo, diretamente, na 

perda de direitos, formando um ambiente de insegurança nas relações de trabalho e não 

oportunizando uma previa preparação dos servidores às novas exigências, visto que, não 

houve uma regra de transição adequada aos ingressantes no RPPS, atingindo, sobretudo, 

as expectativas dos servidores públicos que estavam em contagem de tempo para adquirir a 

aposentadoria. Assim, de acordo com Souza (2006) as regras de transição previstas na EC 

n.º 41/03 são “extremamente severas” (p. 465), pois suprimiu e tornou mais difícil, a 

depender do caso, o direito à integralidade e à paridade do benefício.  

O contexto político de reordenamento da previdência social sobre os auspícios 

dos preceitos neoliberais, o qual marcou os anos a partir de 1998 e 2003, oferecem 

inúmeras dificuldades para a efetivação da garantia dos direitos universais para os usuários 

da previdência. Portanto, essas contrarreformas se configuram em um desfavorecimento na 

proteção aos trabalhadores, que além de sofrerem com a precarização e complexificação 

das relações de trabalho, ainda enfrentam a redução de seus postos, atingindo diretamente 

os pressupostos da Seguridade Social. 

 

 

 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

 

A adesão do Brasil às políticas neoliberais acarretou a redefinição das funções 

do Estado, que ao preconizar as privatizações das empresas estatais, enxugamento do 

aparelho do Estado, entre outras medidas, provocou mudanças expressivas no mundo do 

trabalho, restringindo os direitos socialmente conquistados. Neste contexto, ocorreram as 

mais expressivas mudanças nos direitos dependentes das relações de trabalho, atingindo, 

categoricamente, a previdência social.  
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Ao longo dos anos de 1980 e 1990 o discurso da “reforma” da previdência social 

brasileira tornou-se hegemônico e recorrente nos diferentes governos. Respaldados na nova 

configuração assumida pelo capitalismo, a qual revela o seu lado mais destrutivo na 

dilapidação da Seguridade Social, as mudanças que se avolumaram atingem, sobretudo, as 

conquistas constitucionais, restringindo os direitos dos trabalhadores.  

Este cenário de desmonte dos direitos previdenciário implementado pela 

contrarreforma, tem no governo de FHC e Lula seu espraiamento, ancorando-se no 

falacioso argumento de inviabilidade financeira da previdência social. Assim, as políticas de 

cunho neoliberal, mesmo que adotadas no país de forma velada, tem implicado uma série 

de medidas reducionistas aos direitos previdenciários, e como consequência são postos 

novos desafios para a efetivação dos desígnios universalizantes da Seguridade Social.    
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