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Daqui há 30 anos 
30% da população 

será idosa

INSS

Atenção para as mudanças na previdência
A proposta de reforma está em discussão no governo do presidente interino Michel Temer e gera divergências entre especialistas
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A proposta de reforma da 
Previdência em discussão 

no governo do atual presi-
dente interino Michel Temer, 
atinge os atuais trabalhado-
res, com regras de transição 
para reduzir os impactos 
para quem está perto de se 
aposentar. Somente não se-
ria prejudicado quem já está 
aposentado ou completou os 
requisitos para re-
querer o benefício 
antes da mudança 
nas regras.

Os especialistas 
divergem sobre o 
assunto, principal-
mente quando esta reformu-
lação pode servir apenas para 
custear as despesas do gover-
no, como um simples imposto. 
Há os que acreditam que na 
medida em que o Brasil tem 
um regime previdenciário de 
repartição simples, se estabe-
lece um problema grave: um 
contingente cada vez maior 
de inativos a ser financiado 
por uma quota cada vez me-

nor de trabalhadores em ati-
vidade. E há também os que 
salientam que mais uma vez 
o país comete um equívoco 
quando o tema é debatido em 
momentos de crise econômica  
e fiscal. 

A moção prevê a fixação de 
uma idade mínima para se 
aposentar, que ficaria em 65 
anos para homens e mulheres, 
aumento do período mínimo 
de contribuição para o INSS 
dos atuais 15 anos para 20 

anos, desvinculação 
do reajuste dos bene-
fícios do aumento do 
salário mínimo, nesse 
caso haveria somente 
a reposição da infla-
ção para todos.

Para o economista espe-
cialista em economia no Se-
tor Público, Reinaldo Boeira 
Duarte, o fato de que em fu-
turo de um médio prazo tere-
mos mais pessoas saindo do 
mercado de trabalho do que 
entrando nele tem como cau-
sa quatro razões. A primeira 
delas é o baixo crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
que causa um efeito domina- Entre as medidas estão a fixação de uma idade mínima para se aposentar, 

dor que pressiona para cima 
o coeficiente entre o gasto em 
aposentadorias e o produto 
agregado. A segunda são os 
aumentos reais do salário mí-
nimo e do piso previdenciário, 
que beneficiam uma grande 
massa de aposentados e pen-
sionistas, gerando assim um 
incremento considerável da 
remuneração média dos ina-
tivos. A terceira é a tolerante 
legislação que permite apo-
sentadorias precoces gerando 
assim um subsídio para os que 
passam a receber o benefício 
cedo demais, oreando, por-
tanto, as contas públicas. E 
por fim, as recentes políticas 
anticíclicas implementadas 
no país que previam a desone-
ração da folha de pagamento 
de um número expressivo de 
empresas de diversos ramos, 
com a consequente renúncia 
de receitas previdenciárias. 
“Mantendo-se a conjuntura de 
baixo crescimento econômico 
e dos valores de aposentado-
ria, com as atuais regras, a tra-
jetória de gastos prevista para 
previdência brasileira é explo-
siva”, garante o economista. 

Juristas do direito previdenciário não apoiam medida
Uma preocupação comum 

aflige o Governo e trabalha-
dores: o futuro da Previdên-
cia. Diante do déficit de 2015 
que registrou R$ 8,5 bilhões, 
apenas no estado, o Planal-
to planeja uma reforma que 
evite o colapso do sistema. O 
advogado Alexandre Triches, 
especialista em Direito Pre-
videnciário garante que toda 
reestruturação deve ser vista 
como algo importante, pois 
o sistema previdenciário ne-
cessita de muitos ajustes, en-
tretanto, as reformas devem 
ser políticas de estado e não  
de governo. 

Já Maria Isabel Pereira da 
Costa, vice-presidente da As-
sociação Nacional dos Juí-
zes Estaduais, confirma que 
o Poder Público, ao unificar 
as contas da previdência em 
um caixa único, deixou de ser 
transparente quanto à verda-
deira arrecadação que se faz 
para a manutenção do siste-
ma previdenciário. 

Para Triches o déficit na pre-

vidência não está relacionado 
apenas ao fato de no Brasil 
haver mais aposentados que 
trabalhadores. “O artigo 165 
da Constituição Federal prevê 
três orçamentos federais: da 
União, das empresas da União 
e da seguridade social. No 
caso o da seguridade é supera-
vitário, basta verificar os nú-
meros. O que acontece é que o 
governo, em razão das dificul-
dades nos outros orçamentos, 
utiliza da Desvinculação de 
Receitas da União (DRU) para 
valer-se de valores da seguri-
dade social para outros fins, 
que não os do orçamento”, ga-
rante o advogado. 

Triches garante ainda que 
o governo precisa tentar so-
lucionar as dificuldades da 
união, tendo em vista que, 
segundo ele, há excesso de 
ministérios (mais de 20.00 
cargos em comissão) e distor-
ções de salários, além de be-
nefícios. Incluindo também 
um nível alto de inadimplên-
cia e uma política de desone-

ração do setor privado, sem 
preocupação com a arreca-
dação. “Isso tudo demonstra 
que o simples discurso de di-
ficuldade não está totalmente 
correto, e que portanto a me-
dida proposta pelas lideran-
ças, muito provavelmente so-

lucionará problemas de curto 
prazo, mas não trará a estabi-
lidade  esperada de uma re-
forma”, afirma. 

Para Maria Isabel é incom-
preensível que se fale em alte-
ração das regras recentemen-
te postas relativa à fórmula 

85/95, que, segunda ela, não 
foram totalmente implemen-
tadas. “Que são progressivas e 
atendem as exigências de cál-
culo atuarial da previdência, 
pois ano a ano será aumen-
tado o tempo de contribuição 
e/ou idade, até chegarmos a 
fórmula 90/100 em 2027”, 
acrescenta a advogada. 

Maria Isabel também sa-
lienta que é inadmissível a 
desvinculação do piso dos be-
nefícios do reajuste do salário 
mínimo, sob pena de rapida-
mente o segurado ver seu be-
nefício reduzido a uma “mera 
esmola”. “Assim, é preciso 
que estejamos atentos e que 
não permitamos que o nosso 
sistema previdenciário seja 
transformado em um mero 
fundo de arrecadação para 
governos insaciáveis e o segu-
rado, que paga rigorosamente 
suas contribuições, reduzido 
a um mero pedinte de esmola 
e migalhas de um sistema que 
custeou com anos de seu tra-
balho”, finaliza.

Especialistas dizem que o governo precisa tentar solucionar as dificuldades
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