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Opiniões

A reforma da Previdência Social a ser  pro-
posta pelo governo  de qualquer forma tende a 
ser um fardo para os trabalhadores que estão 
na metade final do prazo para a aposentado-
ria. Estudos mostram que, nos últimos anos, 
mesmo quando o mercado de trabalho esta-
va aquecido, as empresas optaram por demitir 
empregados entre 45 e 50 anos, que encon-
traram sérias dificuldades para retornar à ativa 
com carteira assinada. Muitos desses trabalhadores acabaram  na 
informalidade e perderam um tempo precioso na contagem de 
tempo para encerrar as carreiras.

Importante que, ao se propor mudanças no sistema previden-
ciário, seja levado  em consideração a diversidade do mercado de 
trabalho. E isso se fará por meio das regras de transição. Transi-
ção democrática pressupõe a garantia dos direitos adquiridos e o 
debate amplo de regras que viabilizem não só a manutenção da 
saúde financeira do Estado no futuro, mas justiça com igualdade 
de tratamento para os iguais e  diferenciação  dos desiguais. Tran-
sição justa não contempla atropelos. Reinaldo Boeira Duarte, 
economista especialista em economia no Setor Público

Precisamos sim estabelecer uma idade míni-
ma para aposentadorias. Com o aumento da 
expectativa de vida do Brasileiro é fundamen-
tal que as regras evoluam também. Veja que as 
regras atuais são as mesmas de 40 anos atrás. 
Precisamos também definir em definitivo, para a 
atual geração qual o modelo de aposentadoria 
queremos para o sistema, pois do jeito que está 
gera muitas inseguranças.Entretanto, a reforma 
que esta sendo feito não é de Estado, é de governo. Como vivemos 
uma crise fiscal alta e precisamos da confiança do mercado o gover-
no sinaliza a reforma da previdência, pois ela sempre gera otimismo, 
pois é um dos maiores orçamentos da união. Isto pode prejudicar o 
respeito ao direito adquirido e a expectativa de direitos, causando 
um cenário de conflito na população. Alexandre Triches, advo-
gado especialista em Direito Previdenciário.

O Governo faz uma previsão de um défict 
previdenciário em torno de 133,6 bilhões para 
o ano de 2016. Sustenta que o descompasso 
entre o desembolso efetivado pela previdência 
de 2014 para 2015 subiu em 10% enquanto 
o volume das contribuições dos segurados au-
mentou em 3% e que esse fato teria gerado 
um rombo de 85,8 bilhões e, ainda, que em 
2019 o rombo chegaria a 200 bilhões. Dessa 
forma, o Governo desconsidera todas as demais contribuições que 
toda a sociedade arca para a manutenção do sistema previden-
ciário, quais sejam: COFINS, CSLL, contribuição sobre o lucro lí-
quido sobre concursos de prognósticos, sobre a folha de salário 
das empresas, contribuição sobre a regularização das obras na 
construção civil, sobre o fundo de garantia etc. Por outro lado, 
também deixa de considerar os pagamentos de benefício irregu-
lares por falta de fiscalização da própria autarquia previdenciária 
e, ainda, as desonerações que promove para grandes empresas e 
instituições. Maria Isabel Pereira Da Costa, vice-presidente da 
Associação Nacional dos Juízes Estaduais.
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