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|   EDITORIAL

Durante todo o ano de 2007, a 
Revista de Seguridade Social apresentou 
um amplo panorama da realidade 
brasileira em setores como previdência/
Seguridade Social, educação, vida em 
sociedade, problemática da violência 
urbana, política e economia. Por 
ocasião da elaboração da presente 
edição, a última do ano, surge no 
noticiário a informação de que o 
Brasil teria ingressado no grupo de 
países com “alto desenvolvimento 
humano”. Ironicamente, a notícia foi 
divulgada pelos meios de comunicação 
exatamente na mesma semana em que o 
país assistia ao impacto da revelação de 
que uma jovem fora colocada numa cela 
com vários presos, onde sofreu sevícias 
sexuais, após as quais ainda acabou 
sendo desmoralizada com declarações 
estapafúrdias de autoridades que, 
obstinadamente, insistiam em colocar 
a culpa pelo crime na própria vítima.

Nesse cenário de horrores, não 
dá sequer para divisar o que é 
mais assustador: o fato em si, ou as 
declarações e reações que o rodeiam. 
Na tentativa de explicar o inexplicável, 
as mais repulsivas afirmações vieram a 
público, isto sem contar as “explicações” 
do mais indigno teor, como a de 
que a jovem fora encarcerada junto 
com vários presos por não haver 
revelado que era menor de idade, 
como se a maioridade pudesse 
justificar esse tipo de encarceramento 
e desrespeito ao ser humano. 

Falar em “desenvolvimento 
humano” num país que assiste a tais 

horrores ultrapassa o ápice da ironia 
trágica e inconcebível. Revela que 
o “realismo fantástico” de autores 
consagrados, como Gabriel Garcia 
Marquez, traduz apenas a crua 
realidade de fatos que, mesmo sob a 
forma de ficção, causariam repulsa e 
horror, o que se dirá quando se sabe 
que são fatos reais e acontecidos. Não 
se trata de desmerecer o país. Há muita 
gente séria fazendo trabalho social de 
grande relevância e de inquestionável 
valor para que se produzam visões 
generalizantes com base em episódios 
a partir dos quais fica patente o 
esforço que ainda se deve fazer no 
Brasil para que efetivamente se possa 
falar em “desenvolvimento humano”. 

Na presente edição, aborda-se, entre 
outras, a triste realidade que ainda hoje 
predomina em algumas regiões onde 
o trabalho humano se assemelha ao 
realizado na época da escravidão. Assim, 
se é verdade que o Brasil, por um lado, 
alcançou o desenvolvimento em vários 
setores, não se pode ignorar, a pretexto 
de repudiar algumas injustiças lançadas 
por detratores oriundos de povos que 
tantas vezes mascaram suas próprias 
mazelas, a crua realidade exposta por 
situações indisfarçáveis que impedem 
os brasileiros de orgulhar-se plenamente 
de um país que tanto tem a oferecer, 
pela grandeza de suas potencialidades.

Verificados todos esses aspectos, 
fica mais fácil compreender a igual 
indignação com que podem (e 
devem) ser encarados os pretensos 
analistas que insistem em desmerecer 

políticas voltadas para a justiça social, 
descontadas aí, evidentemente, as 
iniciativas de natureza meramente 
assistencialista, demagógica e/ou 
eleitoreira. Não se encaixa nessas 
características, evidentemente, o rol de 
benefícios resultantes da política de 
Seguridade Social introduzida na Carta 
Magna de 1988, embora ainda hoje 
persistam vozes dissonantes tentando 
desmoralizar iniciativas sem as quais a 
realidade brasileira – hoje já tão cruel 
em inúmeros aspectos – ganharia as 
dimensões de uma tragédia medieval. 

Todo esse cenário serve como 
ponto de reflexão no momento em 
que o Brasil, mais uma vez, se depara 
com a tese da suposta necessidade de 
uma nova “reforma da Previdência”, na 
mesma modalidade (segundo querem 
alguns) daquelas já realizadas, que 
nada resolveram e que apenas 
agravaram a situação de segmentos 
da população já tão maltratados. 
Ouve-se de tudo a respeito da 
reforma, numa perpetuação das 
velhas cantilenas, segundo as quais há 
déficit previdenciário, necessidade de 
cortar benefícios e de ignorar direitos 
adquiridos ou mesmo cláusulas de 
contratos já em andamento. Fecha-
se o ano, desta forma, da mesma 
maneira como ocorria quando o país 
não estava ainda no rol dos países 
de alto desenvolvimento humano, o 
que significa dizer que a esperança 
é o único patrimônio com que o 
povo brasileiro ainda pode contar de 
verdade. O resto se reduz a estatísticas 
e a classificações mirabolantes.

Esperançaé o que resta



4   |   Revista de Seguridade Social - outubro/dezembro - 2007

|   MATÉRIA Ao Leitor
CONSELHO EXECUTIVO

Assunta Di Dea Bergamasco 
Presidente

João Laércio Gagliardi Fernandes
Vice-Presidente

Fábio Galízia Ribeiro de Campos
Assuntos Fiscais

Maria do Carmo Costa Pimentel
Política de Classe e Relações Interassociativas

Marcelo Oliveira
Política Salarial

Sandra Tereza Paiva Miranda
Seguridade Social

Armando dos Santos
Aposentados e Pensionistas

Nildo Manoel de Souza
Cultura Profissional

Antônio Silvano Alencar de Almeida
Serviços Assistenciais

Manoel Eliseu de Almeida
Assuntos Jurídicos

Miguel Arcanjo Simas Nôvo
Estudos de Assuntos Tributários

João Alves Moreira
Administração, Patrimônio e Cadastro

Luiz Mendes Bezerra
Finanças

Eucélia Maria Agrizzi Mergar
Planejamento e Controle Orçamentário

Ovídio Palmeira Filho
Comunicação Social

Maruchia Mialik
Relações Públicas

Rodrigo da Costa Possas
Assuntos Parlamentares

Maria Bernadete Sampaio Bello
Tecnologia da Informação

 
CONSELHO FISCAL

COORDENADORA: Albenize Gatto Cerqueira (PA)
MEMBRO: Carlos Roberto Bispo (MG)

RELATOR: Tarciso Cabral de Medeiros (RN)

CONSELHO DE REPRESENTANTES
COORDENADORA: Lea Pereira de Mattos – DF

VICE-COORDENADOR: Ademar Borges – PR
SECRETÁRIA: Dulce Wilennbring de Lima - RS

SECRETÁRIO-ADJUNTO: Ennio Magalhães Soares da Camara – PA

Heliomar Lunz – AC
Francisco de Carvalho Melo – AL

Emir Cavalcanti Furtado – AP
Cleide Almeida Novo – AM
Luiz Antônio Gitirana – BA

José Pereira do Nascimento– CE
José Humberto Calmon Tristão Fernandez - ES

Filoneto José dos Santos – GO
Carlos Alberto Reis de Andrade – MA

José Caetano de Melo – MT
João de Brito Torres – MS

Afonso Ligorio de Faria – MG
Maria Janeide da C. R. e Silva - PB 

Zélia Duarte Costa - PE
Guilhermano Pires F. Correa – PI

Alfredo Miranda Lemos –RJ
Jonilson Carvalho de Oliveira – RN

Ocenir Sanches – RO
André Luiz Spagnuolo Andrade - RR
Caetano Évora da Silveira Neto – SC

Pedro Augusto Sanchez – SP
Jorge Lourenço Barros – SE

Márcio Rosal Bezerra Barros – TO
Permitida a reprodução total ou parcial dos textos, desde que citada a fonte. As matérias e artigos publicados não refletem, 

necessariamente, a opinião do Conselho Executivo da ANFIP.

DIRETOR RESPONSÁVEL:
Ovídio Palmeira Filho

FOTOS: 
Júlio Fernandes e Arquivo

REDAÇÃO, COORDENAÇÃO E EDIÇÃO:
TEXTOSMIL Produção Jornalística

(www.textosmil.com.br)

REPORTAGEM: 
Gerson Menezes e Gustavo Sousa Jr.  

CONSELHO EDITORIAL:
Assunta Di Dea Bergamasco

João Laércio Gagliardi Fernandes
Ovídio Palmeira Filho

Maruchia Mialik
Rodrigo da Costa Possas

EDITOR: 
Gerson Menezes

EDITORAÇÃO ELETRôNICA :  
Gilmar Eumar Vitalino / Kenia Dias Almeida

Publicação da Associação Nacional dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal do Brasil

Ao leitorSBN, Quadra 1, Bloco H, Ed. ANFIP  -  CEP 70.040-907 - Brasília, DF
Fone: (61) 3326- 8113 | Fax: (61) 3326- 6078
E-mail: info@anfip.org.br   |   Home page: http//www.anfip.org.br

Esta edição: 20.000 exemplares. Distribuição gratuita
A assinatura da Revista da Seguridade Social é gratuita. 

Envie seus dados (nome e endereço completos) para o email cadastro@anfip.org.br

As discussões ocorridas no âmbito do Fórum Nacional da Previdência Social, durante o 
ano de 2007, servirão de base para as decisões a serem tomadas com vistas à formulação 
da nova reforma da Previdência Social, cujo dilema continua o mesmo: o eterno embate 
entre os que vêem como clara e inquestionável a função social da Previdência pública, 
e aqueles que colocam sempre em primeiro plano os aspectos financeiros, como se o 
sistema de Seguridade Social não funcionasse como grande mecanismo de redistribuição 
de renda e de busca de equilíbrio social e de bem estar para a população, evitando que os 
gritantes contrastes sociais se agravem e se transformem num grande barril de pólvora, 
prestes a explodir. A Revista de Seguridade Social aborda, em extensa matéria, todas essas 
questões e as dúvidas que persistem.

Também a Previdência complementar é destaque nesta edição, com o posicionamento 
da ANFIP e uma visão ampla de todos os aspectos que cercam esse difícil tema. Por ora, 
o servidor público permanece na dúvida sobre os rumos que irão nortear o arcabouço 
de complementação de sua aposentadoria, com predomínio, ao que tudo indica, dos 
imperativos do mercado financeiro, o que é motivo de preocupação.

Nesta última edição do ano, estão sendo apresentadas análises minuciosas sobre 
temas de grande importância, na seção dedicada à Assessoria Econômica. Novamente 
têm-se o aprofundamento de um debate que deve ganhar destaque em 2008, no que se 
refere às contas da Previdência Social. A abordagem se estende à Previdência Social no 
meio rural, cujas grandes inovações surgiram com a Constituição de 1988. 

Boas Festas e Boa leitura
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Envie sua carta, com nome e endereço completos, para o seguinte email: comunicacao-social@anfip.org.br
ENVIE SUA CARTA

Há quase duas décadas - 
tendo dado inclusive minha 
modesta colaboração para tanto 
- acompanhando o trabalho 
incessante da comunicação social 
de nossa entidade e tendo recebido 
a renovada Revista de Seguridade 
Social, saúdo efusivamente o novo 
projeto gráfico e conteúdo editorial, 
que transformam definitivamente a 
Revista num veículo de mais agradável 
leitura, melhor apresentação e maior 
profundidade nos temas, assumindo 
feição mais séria, tanto quanto a pauta 
e temas abordados a cada edição.

Vilson Romero - Porto Alegre (RS)

Agradável leitura SatisfaçãoAgradecimento

Acuso recebido com viva satisfação 
o exemplar de número 91 da Revista da 
ANFIP, subsídio muito importante neste 
momento em que o governo, mais uma 
vez, investe contra a previdência social 
usando do falso argumento deficitário.

Mário Lobo Cunha
Porto Alegre (RS)

Recebemos e agradecemos o 
envio da Revista de Seguridade 
Social nº 91, (abril/junho/2007), pois 
veio enriquecer o acervo de nossa 
biblioteca.

 Marli de Oliveira Felipe
Técnica de Biblioteca

Faculdades Integradas “Antônio 
Eufrásio de Toledo” 

de Pres. Prudente - SP

CartasCartas
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Reforma e consenso

A reforma da Previdência busca o consenso em torno de vários temas, 
mas o fato é que o entendimento se torna difícil em relação a aspectos 
importantes, em decorrência da diferença de enfoque entre os que 
compreendem o caráter social da Previdência e os que se concentram 
apenas no aspecto financeiro. 

Previdência Rural

A grande parte do total de beneficiários da previdência rural se constitui 
de segurados especiais, ou seja, aposentados por idade, cujo acesso é 
universal e a contribuição se dá apenas quando há excedente na produção 
comercializada. Esses benefícios mais que dobraram entre 1991 e 2006. 

O mercado decide

Nos moldes em que está elaborado, o projeto de instituição da previdência 
complementar do servidor público é prejudicial aos servidores, na visão 
da ANFIP e da Fundação ANFIP de Estudos da Seguridade Social, que vêm 
estudando todos os aspectos envolvidos. O rumo que vem tomando o 
projeto deixa os segurados à mercê do mercado financeiro.

Exclusão dos negros

Estudo realizado pelo Dieese comprova que o trabalhador negro no Brasil 
tem rendimento menor do que o dos não-negros. E Salvador (BA) é a 
capital onde está a maior disparidade. O rendimento médio mensal dos 
negros é de R$ 715, o que representa apenas 52,9% do rendimento médio 
dos brancos, que é de R$ 1.350. A pesquisa é de âmbito nacional.

Assessoria Econômica

A arrecadação bancária teve crescimento real de 10% no acumulado 
de janeiro a setembro de 2007. As Receitas Previdenciárias Próprias 
atingiram, nos três primeiros trimestres do ano, o equivalente a R$ 106,9 
bilhões. 

Idéias & Debates

O secretário de Previdência Complementar do Ministério da Previdência 
Social, Leonardo André Paixão, expõe em artigo sua visão sobre o sistema 
e diz como ficará o auditor-fiscal dentro da nova estrutura. Ele lembra que 
“o fortalecimento da SPC foi baseado principalmente na incorporação de 
novos auditores-fiscais”. 

Orçamento da Seguridade 

A sustentabilidade de qualquer regime previdenciário deriva 
especialmente das condições do mercado de trabalho, dos índices de 
crescimento econômico e do grau de desenvolvimento social. Essas 
questões podem ser vistas inclusive pelos dados mais recentes divulgados 
pelo Ministério da Previdência. 

20

16
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uma ilusão de óptica,  que acabava 
gerando um clima favorável 
a imprimir às reformas uma 
faceta altamente perversa, onde 
predominava o impulso irrefreável 
em direção ao corte de benefícios e 
à supressão de direitos até mesmo 
de pessoas que já contribuíam para 
a Previdência há décadas.

Iniciou-se então a era da criação 
de mecanismos draconianos, 
como o fator previdenciário, um 
redutor que hoje acaba elevando 
a “idade mínima” para algo em 
torno de 63 anos de idade, caso 
o trabalhador não pretenda ser 
surpreendido por um impiedoso 
corte em seus benefícios. A fórmula 
do fator previdenciário, tramada 
na era FHC, não chegou a provocar 
polêmica entre os trabalhadores 
ou mesmo reação à altura por 
um motivo muito simples, mas 
nem tão singelo: impor cortes por 
meio de uma fórmula matemática 
num país em que grande parte da 
população não tem sequer idéia 
dos fundamentos mais elementares 
da aritmética é o caminho mais 
fácil para sufocar qualquer tipo de 
reação. E o pior não se resume a 
isso. O fator previdenciário passou 
por um período de “transição”, em 

Dizer que as políticas públicas 
devem estimular a “geração de 
empresas formais” e, por extensão, 
a formalização do trabalho, e 
que é necessário manter regras 
diferenciadas de aposentadoria 
em casos de atividades exercidas 
sob condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integridade 
física dos trabalhadores nunca foi 
nem será objeto de polêmica em 
qualquer reforma da Previdência 
que esteja sendo imaginada ou 
que venha a ocorrer no país. Existe, 
também, aparentemente, maior 
consciência quanto à eficácia da 
gestão quadripartite – em que 
atuam governo, trabalhadores, 
patrões e aposentados – , a única 
que impediria que as raposas 
“tomassem conta do galinheiro”, 
ou seja, uma eficaz fórmula para 
que todos fiscalizem as contas do 
sistema. 

Estes são alguns dos mais 
destacados “consensos” a que se 
chegou nas discussões no âmbito 
do Fórum Nacional da Previdência 
Social, do qual a ANFIP participa, 
representada pela Fundação ANFIP 
de Estudos da Seguridade Social. 

Mas esses temas, evidentemente, 
estão longe de ser o ponto 
nevrálgico da reforma, ou – repita-
se – de qualquer reforma já feita, 
imaginada ou a se fazer. A falta de 
consenso, as grandes controvérsias, 
permanecem e são aquilo que 
realmente interessa: como 
reformar o sistema sem prejudicar 
os beneficiários, como impedir a 
imposição de uma idade mínima 
quando se sabe que idade avançada 
não é sinônimo de saúde em países 
como o Brasil, como tentar impor a 
desvinculação entre salário mínimo 
e piso previdenciário quando se 
sabe que o peso da inflação tantas 
vezes recai exatamente com maior 
impacto sobre os segmentos menos 
favorecidos da sociedade?

Cada um dos grupos que 
participam do Fórum terá uma 
resposta e uma visão para essas 
questões, mas, independentemente 
de ideologias, interesses ou critérios 
de avaliação, de uma realidade 
ninguém pode escapar: a reforma 
da Previdência que está sendo 
gestada no atual governo terá que, 
inapelavelmente, ganhar novo 
enfoque, a partir de uma premissa 
fundamental: o reconhecimento, 
pelo governo, de que o chamado 
“déficit” previdenciário não passa de 
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que o garrote começou a funcionar 
paulatinamente. Hoje, a fórmula 
está plenamente em vigor, ou 
seja, ultrapassada a “transição”, a 
equação é aplicada plenamente, 
o que não significa – é lógico – 
que o trabalhador também passe 
a ter pleno conhecimento dos 
seus efeitos. Na grande maioria 
das vezes o trabalhador requer a 
aposentadoria sem saber qual o 
valor a que terá direito. Quando 
percebe que é um valor bem abaixo 
do que supunha, não há como 
retroceder na tentativa de continuar 
trabalhando um pouco mais e, 
dessa forma, amenizar os efeitos da 
impiedosa arma que ceifa boa parte 
do que seria a sua aposentadoria. 

Questões como essa é que 
originam as principais divergências 
entre os segmentos que participam 
do Fórum. Os representantes do 
patronato, por exemplo, insistem 
no estabelecimento de uma idade 
mínima para a aposentadoria, além 
da permanência do Fator. Já os 
que representam os trabalhadores 
consideraram impossível chegar a 
um consenso em torno do fim do 
fator previdenciário, exatamente 
em razão de se estabelecer como 
premissa o estabelecimento da idade 

mínima ou o aumento do tempo 
de contribuição. São questões em 
que, decisivamente, é praticamente 
impossível conciliar as diferenças de 
visão entre o capital e o trabalho, ou 
entre o trabalho e os que insistem 
no enfoque meramente contábil do 
sistema previdenciário.

Caixa de maldades: a reincidência

Que a situação do aposentado 
hoje não é nada confortável, disso 
ninguém pode duvidar. Ainda 
assim, e apesar de o governo haver 
reconhecido que não há déficit 
previdenciário, e sim déficit do 
Tesouro – o que pode parecer, mas 
decisivamente não é a mesma coisa 
– alguns segmentos continuam 
querendo impor velhas fórmulas 
e reincidem nas receitas de corte 
de benefícios, desvinculação do 
salário mínimo (até agora uma 
hipótese afastada) e outras tantas 
supostas “soluções” notadamente 
usadas quando vigorava como 
mola mestra das reformas o 
propalado déficit. Ainda que seja 
evidente a necessidade de se dotar 
o sistema previdenciário do melhor 
vigor financeiro possível, não há 
mais como argumentar que haja 
algum espaço para novos cortes 

dessa natureza, até porque, com 
um pouquinho de inteligência, 
de criatividade e de boa intenção, 
há soluções bem diversas, não 
apenas disponíveis como também 
muito mais eficazes, produtivas e 
recomendáveis, num país como o 
Brasil, onde o perfil sócio-econômico 
escancara desigualdades cada vez 
mais agressivas ao bom senso. 

A equação, curiosamente, é 
mais fácil de entender do que a 
do fator previdenciário, mas ainda 
assim há quem prefira ignorá-la. 
Se há uma parcela gigantesca de 
brasileiros na economia informal, 
se – por essa e por outras razões 
– mais da metade da mão-de-
obra ativa não conta hoje com 
a cobertura previdenciária, essa 
equação responde pelo nome 
de inclusão social, mas pode ser 
chamada também de inclusão 
previdenciária, em companhia de 
outro nome vistoso e altamente 
benéfico não apenas para a 
Previdência como para o próprio 
Brasil: expansão do mercado 
formal. E nada disso se consegue 
com a foice cujo único objetivo 
é ceifar direitos, garantias e 
benefícios conquistados ao longo 
de décadas de muita luta. 
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Escravidão
XXIno século 
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O fator previdenciário mostra-
se ainda mais perverso quando se 
verifica que suas conseqüências 
maléficas estão entremeadas por 
outros aspectos de ordem social. 
Objetivamente, a razão de ser da 
fórmula é a de forçar o trabalhador 
a permanecer por maior tempo em 
atividade, adiando ao máximo sua 
aposentadoria, o que equivaleria – 
teoricamente – a garantir maior período 
de contribuição e, consequentemente, 
menor período para o recebimento 
de sua aposentadoria. Numa 
imagem tão mórbida quanto realista, 
significaria dizer que a meta é obrigar 
o trabalhador a se aposentar apenas 
quando estiver o mais perto possível 
da morte. Dito assim parece trágico, 
mas na verdade não parece: é. E o pior 
é que essa visão trágica não se resume 
a esse aspecto. Permanecer por mais 
tempo trabalhando nem sempre 
significa permanecer mais tempo 
contribuindo. Analisando-se os dados 
do PNAD de 2006, depara-se com 
uma realidade assustadora. A maioria 
dos trabalhadores com mais de 50 
anos não conta com garantias formais 
de trabalho. Essa mesma pesquisa 
aponta que mais de 60 por cento dos 
trabalhadores que atingiram idade 
superior a 50 anos e que permanecem 
ocupados não conseguem um 
trabalho que lhes garanta continuar 
contribuindo para a Previdência. Para 
a faixa acima de 60 anos, o quadro é 
ainda mais catastrófico: nada menos 
do que 78 por cento dos trabalhadores 
ocupados estão desprotegidos. 
Inverte-se, dessa forma, a diretriz da 
inclusão previdenciária, por meio 
da exclusão dos que atingem idade 
mais avançada e que, portanto, – por 
analogia óbvia – padecem também 
de mais enfermidades decorrentes 
exatamente da idade avançada.

Há estudiosos que sustentam 
que um escravo, antes da redentora 

abolição, custava mais caro para os 
senhores do que os trabalhadores 
de salário mínimo custam hoje 
para seus empregadores. Embora 
não recebessem salários, os 
escravos tinham moradia garantida, 
alimentação e a assistência à saúde 
que propiciasse aos seus senhores 
continuarem contanto com a mão-
de-obra escrava, até porque, se 
adoecessem, era um “investimento” que 
ficava comprometido. Um raciocínio 
sofismático levaria à dedução de que 
esses estudiosos estão defendendo o 
retorno à escravidão, como se cálculos 
objetivos mantivessem alguma 
dependência com possíveis posições 
ideológicas ou programáticas. Mas 
não é somente isso. Embora a lei áurea 
tenha sido editada em 1888, a mão-
de-obra escrava ainda existe no Brasil, 
em condições – muitas vezes – piores 
do que no período da escravidão 
“legalizada”, pela óbvia constatação 
de que esses “escravos modernos” 
não dispõem de moradia decente, 
tampouco de alimentação condizente 
com o esforço que o serviço lhes exige 
e muito menos assistência à saúde. 

Um cortador de cana é o símbolo 
maior e mais trágico dessa realidade 
da qual qualquer país deveria se 
envergonhar. Segundo publicação 
recente da ANFIP, a rotina imposta 
a esses trabalhadores, somente nos 
canaviais de São Paulo, desde meados 
de 2004, resultou em pelo menos 19 
mortes no curto período de dois anos. 
O motivo apontado foi o excessivo 
esforço de trabalho. “Estudos da UNESP 
(pesquisadora Maria Aparecida de 
Moraes Silva) indicam que nas atuais 
condições, ou seja, com esforço em 
demasia, esses trabalhadores passaram 
a ter uma vida útil de trabalho inferior 
à do período da escravidão”. Entre os 
problemas de saúde apontados pelo 
estudo, figuram males seriíssimos 

de coluna, enfermidades nos pés, 
ao lado de câimbras e tendinite. Isto 
sem contar aqueles dos quais os 
trabalhadores eventualmente não 
tenham se queixado...

E de onde surge a maior 
perversidade do fator previdenciário 
em relação ao quadro social 
degradante em várias circunstâncias? 
Na verdade, as ramificações são 
múltiplas. Obrigando o trabalhador a 
ficar por mais tempo no mercado de 
trabalho, a fórmula redutora – numa 
inversão do que se deveria pretender 
– acarreta a exclusão, e não a inclusão 
previdenciária, na medida em que 
esses trabalhadores passam a atuar no 
mercado informal como única chance 
de ocupação que lhes é oferecida, 
e, se conseguirem resistir, acabam 
tendo como alternativa aposentar-
se por idade. No caso dos que 
ainda conseguem ocupar postos no 
mercado formal, há também variantes. 
Isso pode ocorrer à custa de um salário 
menor, devido ao avanço da idade. 
Além disso, significa também manter 
ocupado um posto de trabalho que 
poderia ser oferecido à leva de jovens 
que saem das universidades ou 
atingem a idade de terem que suprir 
o seu próprio sustento. Segundo 
o IBGE, em 2006 havia mais de 8 
milhões de pessoas “desocupadas” 
(8,5 por cento do PEA) ou seja, sem 
emprego formal no Brasil, à procura 
de uma oportunidade. Com o grande 
quantitativo de recém-formados que 
são lançados no mercado anualmente, 
esse quadro tende a se agravar. 
Mas não é somente isso, embora já 
pareça muito. Exatamente pelo fato 
de o mercado dispor de mão-de-
obra mais qualificada, com maior 
conhecimento técnico e domínio 
dos meios tecnológicos modernos, 
além de maior disposição física para 
o trabalho, oferecida pelos jovens 
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que estão em busca de uma vaga, as 
pessoas de mais idade, quando não 
permanecem ocupando o posto que 
naturalmente deveria estar disponível 
para esses jovens, é porque acabaram 
sendo “expulsas” desses postos por 
falta dessas qualificações. Ou seja: o 
trabalhador de mais idade vê-se diante 
de duas opções que estão longe de se 
mostrarem as ideais: ou impedem o 
emprego dos jovens, ou são “expulsos” 
desses empregos e passam a ocupar 
serviços mal remunerados devido 
à disponibilidade de mão-de-obra 
mais jovem para ocupar esses postos. 
Disso resulta, muitas vezes, a exclusão 
previdenciária, quando o único 
caminho passa a ser a informalidade. 
É quando o trabalhador se dá conta 
de que sua renda não comporta 
mais a destinação de uma fatia 
para a contribuição mensal ao INSS. 
Certamente a única alternativa, para 
os que já reúnem condições de se 
aposentar, é requerer a aposentadoria 
– por um valor muito inferior àquele 
a que teriam teriam direito quando 
conseguissem amenizar os efeitos 
perversos do fator previdenciário 
– e continuarem trabalhando, o 
que se traduz em nova distorção, 
pois o objetivo da aposentadoria 
é exatamente o de substituir o 
salário quando o trabalhador não 
se encontra mais em condições de 
dar prosseguimento à sua atividade 
laboral. 

Distorções intencionais

Pretensos estudiosos da questão 
previdenciária, na tentativa de 
sustentar a qualquer custo o discurso 
do déficit, costumam argumentar que 
a diferença entre déficit previdenciário 
e déficit do Tesouro resume-se a uma 
visão meramente conceitual, uma vez 
que esse dinheiro, de qualquer modo, 
“sai do Tesouro”. Pode-se creditar tal 

dedução na conta das distorções 
intencionais. Embora os denominados 
“rombos” tenham que ser cobertos 
com dinheiro do Tesouro, há um 
detalhe que – por sua simplicidade 
técnica – não pode ser ignorado pelos 
que se propõem a dizer que entendem 
de finanças públicas. É o caso, por 
exemplo, dos “rombos” resultantes das 
chamadas renúncias fiscais. Quando 
contribuem para a Previdência, o 
trabalhador e o empregador estão 
depositando dinheiro num fundo 
destinado a custear as despesas 
com as aposentadorias e os demais 
benefícios previdenciários. Quando, 
ao contrário disso, o Legislativo aprova 
um dispositivo legal definindo que 
determinado segmento ou instituição 
tem o direito de pagar alíquotas 
menores ou mesmo ser dispensado 
do pagamento de contribuições 
previdenciárias, está dizendo com 
isso que não é o segurado do INSS, 
especificamente, ou o seu patrão, mas 
sim o conjunto da sociedade, que está 
se dispondo a arcar com esse “rombo” 
resultante da menor ou da inexistente 
contribuição para alguns segmentos, 
como as entidades filantrópicas, por 
exemplo. Então, obviamente essa conta 
não pode ser transferida do conjunto 
da sociedade – por meio dos tributos 
incidentes sobre renda, consumo etc – 
para a conta do segurado do INSS. Não 
se trata, portanto, de uma diferença 
meramente conceitual, mas sobretudo 
contábil.

Seria de um primarismo comovedor 
também “esquecer” simplesmente 
que os sucessivos governos 
criaram mecanismos perversos de 
sangramento dos recursos públicos 
para despesas estranhas ao fim 
proposto pela arrecadação, e um 
desses mecanismos atende pelo 
nome de DRU – Desvinculação de 
Recursos da União – mediante o qual 

o governo pode utilizar 20 por cento 
da arrecadação de tributos da maneira 
que bem entender, o que mostra a 
utilização de recursos da Seguridade 
na formação do superávit primário do 
Orçamento Fiscal. E novamente não é 
justo que se pretenda que o segurado 
do INSS venha a arcar sozinho com 
esse rombo.

A ANFIP tem produzido estudos 
precisos que deixam expostas todas 
essas variantes que terminam por 
fazer surgir a versão falaciosa do déficit 
previdenciário. Não seria exagero 
dizer que a entidade contribuiu 
de forma decisiva para esclarecer 
a questão, expondo esses cálculos 
não apenas em suas publicações, 
como também em debates públicos, 
congressos, seminários, workshops, 
audiências públicas e em todos os 
eventos destinados a lançar luz sobre 
o debate. Não foi raro verificar, durante 
todos esses anos, que enquanto a 
ANFIP comprovava a inexistência do 
déficit com base em números oficiais, 
o noticiário dos meios impressos 
e instantâneos, com base também 
em declarações de autoridades do 
governo, sustentava teimosamente o 
contrário. Poder-se-ia dizer que o cerne 
da questão estava na diferença entre o 
discurso econômico e o político. Mas 
querer que o aposentado pague mais 
essa conta das injunções políticas, 
também já é demais. Ou, em resumo: 
reforma com base num déficit que não 
existe, jamais!

Consenso e bom senso

Somente no final de outubro o 
Fórum Nacional da Previdência Social 
concluiu o ciclo de debates em torno 
dos temas que passarão à segunda 
fase de deliberações, quando então 
começarão a ser estabelecidas as bases 
reais da nova proposta de reforma. 
Os “consensos”, de qualquer modo, 
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não foram obtidos  nos temas mais 
polêmicos, embora, em contrapartida, 
o segmento dos trabalhadores 
tenha colhido algumas vitórias, 
como a de manter o conceito de 
Seguridade Social tal como definido 
na Constituição Federal. Mas resta 
(contra esse mesmo segmento) – ao 
que tudo indica – efetivamente a 
tentativa de se estabelecer uma idade 
mínima ou o aumento do período 
de contribuição, embora o governo 
continue assegurando que isso 
afetará apenas os que ingressarem 
no mercado de trabalho após a 
aprovação da reforma. É uma cantilena 
que já foi ouvida em outras épocas, e 
a população trabalhadora, que - ao 
ingressar no sistema -  já o fez tendo 
que se submeter a uma legislação 
que em nada lhe é favorável, espera 
ansiosa que o cutelo não seja ainda 
mais afiado. 

Nas discussões relacionadas ao 
mercado de trabalho, o primeiro 
entre os consensos foi o de promover 
“a formalização do trabalho e 
a universalização da cobertura 
previdenciária a partir de um diálogo 
social quadripartite”. O segundo foi 
de que “as políticas públicas, em 
especial as relativas à concessão de 
empréstimos, subsídios e incentivos 
fiscais, devem estimular a geração de 
empresas formais”.  E por aí vai. Não há 
o que contestar, ainda citando alguns 
exemplos, quando se recomenda que 
a lei do estágio deve ser formulada 
de maneira a reforçar seu caráter 
pedagógico e a evitar abusos, simulação 
e sonegação de contribuições, ou 
quando se sugere o fortalecimento da 

fiscalização contra a informalidade e 
que se reveja a legislação de maneira a 
acelerar os mecanismos de cobrança de 
dívidas”. Alguns itens obtiveram ainda 
“consenso parcial”, mas, apesar de toda 
essa aparente calmaria, recomenda-se 
manter a vigilância mesmo quando, 
pelo menos na aparência, todos os 
segmentos envolvidos no debate 
convergiram para o mesmo ponto. É 
preciso, assim, manter-se em alerta 
quanto à efetiva criação do “pacto 
social quadripartite, de maneira a 
fortalecer e a democratizar as relações 
em sociedade” e, no caso das contas da 
Previdência, tornar acessível às partes 
interessadas a efetiva fiscalização da 
saúde financeira da Previdência Social. 
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A Reforma dos extremos
A reforma da Previdência não 

pode ser feita como se o Brasil fosse 
uma Suíça. Essa máxima serve para 
qualquer um dos segmentos que 
participam dos debates sobre os 
rumos da Previdência. Assim, se os 
grandes empresários dizem que não 
é possível garantir uma Previdência 
Social brasileira nos moldes da 

previdência dos países 
superdesenvolv idos, 

também é verdade 
que não podem 
querer impor 
aos brasileiros os 

mesmos parâmetros 
de aposentadoria de 

países da Europa em 
que o valor do salário 
mínimo brasileiro se 
compara a uma migalha 
incapaz de atender às 
necessidades básicas 
até mesmo daqueles 

que não se encontram no 
topo da pirâmide salarial.

Esse é o grande dilema e o maior 
desafio da reforma que está sendo 
discutida: buscar a harmonia entre os 
extremos. Mas há um componente 
básico nessa discussão que ajuda a 
encontrar esse equilíbrio. Da forma 
como está hoje, a Previdência brasileira 
não consegue transformar o Brasil numa 
Suíça, mas, no que se refere às parcelas 
mais desfavorecidas da população, 
pelo menos evita que o país se iguale 
cada vez mais a uma Biafra. Assim, 
cortar benefícios e suprimir direitos 
significa fazer o caminho contrário, 
distanciando cada vez mais o país dos 
moldes suíços e aproximando-o ainda 
mais da catástrofe predominante nos 
países mais miseráveis do mundo.

Vale ressaltar que, se a Previdência 
hoje – como é comprovado – consegue 
retirar milhões de brasileiros da faixa da 
miséria, pelo seu caráter redistributivo, 
também acaba se constituindo num 
poço sem fundo para os que se 
situam na classe média, com renda 
equivalente, por exemplo, a dez ou 
vinte salários mínimos, e que, 
após aposentados, terão 
uma brutal queda de renda, 
agravada ainda mais pela 
invenção perniciosa que 
atende pelo nome de 
“fator previdenciário”. 
Todo esse intrincado 
panorama dá 
uma idéia da 
complexidade que 
consiste em reformar 

a Previdência no Brasil, especialmente 
quando se envolvem no debate os que 
teimam em alijar o aspecto social da 
discussão.

Dessa turma fazem parte os 
que defendem o aumento da idade 
mínima para os padrões europeus, 
entre outras aberrações, inclusive 
citando, a pretexto de defenderem 
esses absurdos, alguns países em que a 
idade mínima é até mesmo inferior ao 
que se pretende impor aos brasileiros, 
segundo comprova o economista 
Eduardo Fagnani, professor da 
Unicamp, em recente artigo, onde 
lembra que a idade mínima de 65 anos 
é adotada em países como Suécia, 
Alemanha e Áustria.

Da mesma forma, a aposentadoria 
por tempo de contribuição, que 
atualmente já é fixada no Brasil em 
35 anos para os homens e em 30 anos 
para as mulheres, é superior – mostra 
o mesmo 



Revista de Seguridade Social - outubro/dezembro - 2007   |   15

Gerson Menezes,
EditorA Reforma dos extremos

estudioso – ou equiparável ao patamar 
adotado em países como Suécia 
(30 anos), Finlândia (30 a 39 anos), 
Estados Unidos (35 anos), Portugal 
(36) e Alemanha (35 a 40), sendo que 
nesses países, evidentemente, não 
há o sinistro “fator previdenciário”, 
isto sem contar as diferenças em 
relação a aspectos cruciais como 
assistência à saúde, segurança, lazer, 
alimentação e qualidade de vida em 
sua dimensão mais abrangente. Em 
relação ao fator previdenciário, o que 
ocorre na verdade é que esse período 
de contribuição torna-se uma peça de 
enganação em prejuízo do segurado, 
uma vez que, na tentativa de livrar-
se dessa cruel equação ceifadora de 
benefícios, o trabalhador acaba tendo 
que contribuir por um período muito 

maior do que o estabelecido “em 
lei”. Ou seja: exige-se, já 

nos dias de hoje, 
do trabalhador 
brasileiro, com o 

fator 

previdenciário – caso ele almeje 
alcançar a média dos salários pagos ao 
INSS –  maior tempo de contribuição do 
que nos países superdesenvolvidos.

Alega-se que a reforma virá para 
os “próximos segurados”, ou seja, para 
aqueles que entrarem no mercado de 
trabalho após aprovadas as mudanças. 
Muito ao contrário de poder servir de 
consolo, trata-se na verdade de motivo 
de dupla preocupação, na medida em 
que deixa evidente tratar-se de uma 
reforma destinada a cortar benefícios, 
ao mesmo tempo em que elimina 
qualquer possibilidade de avanços no 
atual sistema vigente, que está longe 
de atender às necessidades essenciais 
de quem permanece contribuindo 
por cerca de quatro décadas. Isto sem 
contar que, mesmo se aprovados os 
novos parâmetros apenas para os que 
entrarem no sistema, nada impede que 
o próximo governo, em 2011, altere 
as regras fazendo-as vigentes para os 
atuais contribuintes, o que não será 
nenhuma exceção num país em que 
não se cumprem contratos com os que 
estão no andar de baixo na pirâmide 
social.

Em resumo: a reforma que se 
pretende não serve nem para 
agora nem para depois. Se fosse 
para agora, deveria tratar de 
eliminar mostrengos como o fator 
previdenciário, e se for para o futuro, 
já sinaliza, desde agora, que virá 
para piorar e não para melhorar a 
situação do trabalhador brasileiro. 

Não surpreende: somente se fará 
no Brasil uma reforma decente 
na Previdência quando houver 
mudança de mentalidade e 
quando afinal se perceber 
que, em país pobre e injusto 
socialmente, o extremo em 
matéria de preocupação pode 
ser apenas um: a ampliação de 
direitos e de conquistas, para que 
as políticas públicas se traduzam, 
efetivamente, em políticas sociais 
que beneficiem a população e 
que assegurem um padrão 
de vida minimamente 
decente a todos os 
brasileiros.
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O projeto de instituição da 
previdência complementar do 
servidor público, nos moldes em 
que foi enviado ao Congresso 
pelo governo, não interessa aos 
servidores, na visão da ANFIP, que 
tem estudado detalhadamente, 
juntamente com a Fundação ANFIP 
de Estudos da Seguridade Social, 
todos os aspectos que envolvem a 
discussão. Pelo projeto, os servidores 
de cargo efetivo que vierem a ser 
admitidos a partir da instituição da 
Previdência Complementar terão 
como teto de aposentadoria o mesmo 
valor previsto no Regime Geral da 
Previdência Social (INSS), atualmente 
de R$ 2.894,28. Se quiserem garantir 
aposentadoria acima desse teto, 
terão que recorrer ao novo regime de 
Previdência Complementar. Ou seja: a 
opção pelo novo regime é facultativa, 
porém o futuro servidor, caso não faça 
a opção, terá direito somente ao teto 
no mesmo valor do INSS.

Esse novo regime abrange os 
titulares de cargo efetivo da União 
(Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário), suas autarquias e 
fundações, incluindo-se os integrantes 
dos quadros do Poder Judiciário, do 
Ministério Público e do Tribunal de 
Contas da União. A adesão ao novo 
regime não é obrigatória no caso dos 
antigos servidores, que continuarão 
amparados pelas regras vigentes 
antes da aprovação do novo sistema 
de aposentadoria. 

A Entidade a ser criada para 
gerir o fundo – a Funpresp – será 
estruturada na forma de fundação, 
com personalidade jurídica de direito 
privado, e gozará de autonomia 
administrativa, financeira e gerencial. 

Terá sede e foro no Distrito Federal.

As contribuições do patrocinador 
e do participante incidirão sobre a 
parcela de remuneração que exceder 
o equivalente ao limite do INSS. 
As alíquotas de contribuição serão 
definidas no regulamento do plano 
de benefícios. A contribuição do 
patrocinador não poderá exceder 
a do participante,  porém já está 
definida, e não poderá ser superior a 
7,5% sobre a base de remuneração do 
trabalhador.

O assistido poderá transferir as 
reservas constituídas em seu nome 
para outra entidade de previdência 
complementar ou seguradora para 
contratação de renda vitalícia, para 
alegria  do mercado financeiro.

NÃO é PREVIDêNCIA

Na visão da ANFIP, o 
encaminhamento de uma estrutura 
duradoura para o Regime Próprio 
de Previdência do Servidor Público 
comporta inúmeros modelos muito 
mais interessantes, incluindo-se os 
fundos previdenciários capitalizados, 
com base no que está previsto no art. 
249 da Constituição Federal e na Lei 
9.717/1998.  

Segundo exposição feita pela 
presidente da ANFIP, Assunta Di Dea 
Bergamasco, em audiência pública 
realizada na Câmara, no final de 
outubro, não há como identificar no 
projeto os objetivos fundamentais de 
uma Previdência Social, pelo simples 
motivo de que o texto apresentado 
pelo governo não estabelece os 
pressupostos básicos que consistem 
em garantir proteção ao segurado 

e ao seu grupo familiar, na velhice e 
nos casos de infortúnio. “A ausência 
desse mecanismo de proteção, como 
é sabido desde o início do século 
passado, acaba resultando em custos 
e sacrifícios para o grupo social do 
trabalhador e atinge a sociedade”, 
ressaltou na audiência. 

Como resultado do 
aprofundamento dos estudos que 
efetuou, a ANFIP sugeriu 44 das 57 
Emendas apresentadas. Uma das 
principais críticas se refere ao fato de o 
projeto não estabelecer o que deve ser 
entendido por plano de contribuição 
definida. A ANFIP não admite, por 
exemplo, que essa definição seja 
feita pelo Conselho de Gestão da 
Previdência Complementar, órgão 
colegiado vinculado ao Ministério da 
Previdência Social e órgão regulador 
da Previdência Complementar, uma 
vez que o colegiado conta com 
representação de várias associações 
privadas, sem qualquer vivência 
com as questões relacionadas aos 
servidores públicos. Essa indefinição 
é um dos principais pontos de 
insegurança do servidor, entre tantas 
outras. 

Como se não bastassem as dúvidas 
sobre esse ponto, o servidor público 
tem motivos de sobra para se afligir 
quando verifica que não existe sequer 
uma definição quanto aos benefícios 
a que terá direito, uma vez que o texto 
do projeto não assegura nem mesmo 
a aposentadoria voluntária vitalícia. 
Em outras palavras: o servidor não 
tem nem mesmo assegurado o seu 
direito de garantir a manutenção da 
sua renda após a aposentadoria e, 
mais grave do que isso, não tem idéia 
de quem disputará esses recursos 
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no mercado financeiro. Conforme 
tem ressaltado a ANFIP, o que o 
governo está oferecendo não é um 
plano de aposentadoria nos moldes 
de uma previdência social, mas sim 
uma espécie de PGBL 

(Programa Gerador de Benefício 
Livre), adquirido no chamado 
mercado aberto, que segue o modelo 
daqueles oferecidos aos segurados do 
INSS que, diante da aflitiva situação 

de verem sua renda desmoronar 
após a aposentadoria, buscam 
uma complementação de renda 
mediante a adesão a um plano que 
lhes proporcione algum alívio, mas 
que significará também uma pesada 
contribuição durante o período em 

que permanecerem trabalhando, e 
sem nenhuma garantia futura.

Embora o projeto já tenha 
sido enviado pelo governo, 
há inúmeras questões que 
não estão esclarecidas. 
Uma delas é a forma de 
implantação do fundo. O 
texto prevê a criação de 
uma fundação para os três 

Poderes, mas não se sabe 
ainda como ficam os planos 

para cada Poder dentro dessa 
entidade. As dúvidas são inúmeras: 

haverá planos separados para cada 
um dos Poderes? E quanto às carreiras, 

também haverá diferenciações?  
Outra questão nebulosa diz respeito 
à escolha dos conselhos. O Conselho 
Deliberativo, por exemplo, deverá ser 
formado por seis integrantes, três do 
patrocinador e três dos participantes. 
Como o Poder Executivo tem dezenas 
de órgãos, fica a pergunta sobre como 
se dará esse processo de escolha.  

Outra questão relevante, ressaltada 
pela Fundação ANFIP em recente 
debate no Congresso, é que o projeto 
não permite o ingresso dos servidores 
que possuem remuneração inferior ao 
teto do Regime Geral de Previdência 
Social. Com isso, se esse servidor 
é aprovado num novo concurso e 
começa a receber uma remuneração 
acima desse teto, podendo portanto 
ingressar no sistema, terá uma 
reserva mínima para o recebimento 
posterior de seus proventos. O mesmo 
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questionamento pode ser feito quanto 
ao servidor estadual que ingressar 
num cargo federal. A insegurança 
que o projeto cria, nos moldes como 
está, ainda afeta a contribuição do 
patrocinador, de acordo com os 
questionamentos da Fundação ANFIP. 
Isto porque o patrocinador –  no 
caso, o governo –  pode, legalmente, 
retirar seu patrocínio, ou seja, a sua 
contribuição, o que será um desastre 
em prejuízo do servidor.

Para sanar essas imperfeições 
contidas no texto enviado ao 
Congresso foi que a ANFIP e a 
Fundação ANFIP apresentaram 44 
emendas. Além de todas as questões 
relevantes para a análise da viabilidade 
do projeto, a deputada Alice Portugal 
questiona a constitucionalidade da 
proposição, apontando a circunstância 
da apresentação de um projeto que 
cria uma fundação pública sem antes 
estar regulamentado o dispositivo 
constitucional que trata da atuação 
das fundações, assunto tratado 
no Projeto de Lei Complementar 
92/07, que tramita na Casa. Apesar 
do empenho da deputada em ver 
dirimida essa questão, a Mesa da 
Câmara deixou para a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania o 
parecer sobre a admissibilidade da 
matéria.

DUAS FONTES, MUITAS 
DúVIDAS

A proposta do governo define 
duas formas de contribuição: uma 
para o RPPS (Regime Próprio) e outra 
para o fundo. O servidor deverá 
contribuir para o RPPS com 11% 
sobre um teto no mesmo valor do 
teto do Regime Geral de Previdência 

Social. Terá ainda que contribuir com 
um percentual ainda não definido 
para o fundo de previdência, calculado 
sobre o valor que exceder o teto. O 
patrocinador deverá contribuir com 
22% para o RPPS, também calculado 
sobre o teto, e com até 7,5%, do que 
exceder esse teto, para o fundo. O 
provento de aposentadoria, nesse 
caso, virá de duas fontes. Parte vem do 
regime próprio, que fará a média dos 
80% das maiores remunerações até 
o limite do teto, e a outra parte vem 
da conta individual no fundo. Para os 
atuais servidores que optarem pelo 
novo regime, será somado ainda um 
Benefício Especial, que é a diferença de 
contribuição em relação ao sistema do 
Regime Próprio, durante o período em 
que trabalhou  como servidor de cargo 
efetivo. No novo regime o servidor não 
pode saber antecipadamente qual o 
valor de sua aposentadoria, pois isso vai 
depender do rendimento que o fundo 
tiver. Pelo sistema atual, os servidores 
contribuem para o Regime Próprio 
de Previdência Social com 11% sobre 
o total de sua remuneração, e o 
governo – teoricamente 
– contribui com 22% 
sobre o mesmo 

valor. O provento é calculado 
pela média de 80% das maiores 
remunerações. Os especialistas 
têm alertado que a proposta do 
governo retira do poder público 
a responsabilidade de garantir as 
futuras aposentadorias dos servidores 
públicos, o que significa que uma crise 
no mercado financeiro poderia, por 
exemplo, causar a quebra do fundo e 
deixar os servidores sem os benefícios. 
Para o governo, a segurança do novo 
fundo está na amplitude da fiscalização 
que será feita pela Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU) e pela Secretaria 
de Previdência Complementar, entre 
outros órgãos. Em resumo: o novo 
regime de aposentadoria dos servidores 
significa a privatização do sistema, 
uma medida predominantemente 
capitalista, com as características 
inerentes ao capitalismo: o risco. Salve-
se quem puder.
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Nação  verde-amarela
ainda exclui seus negros

Gustavo Sousa Jr.,
Repórter

São recorrentes os comentários 
que apontam para miscigenação 
racial como uma das características 
mais ricas e valorosas dos brasileiros, 
o que  – ao menos na teoria – seria 
um ponto favorável à igualdade e à 
inclusão em toda a sociedade. Porém, 
pesquisa realizada pelo Departamento 
Intersindical de Estatísticas e Estudos 
Sócio-Econômicos (Dieese) aponta 
que, na prática, esse elemento não é 
tão valorizado. 

Segundo o estudo “Escolaridade e 
Trabalho: Desafios para a População 
Negra nos Mercados de Trabalho 
Metropolitano”, o trabalhador negro no 
Brasil tem rendimento menor do que 
o dos não-negros. E Salvador (BA) é a 
capital onde está a maior disparidade. 
O rendimento médio mensal dos 
negros é de R$ 715, o que representa 
apenas 52,9% do rendimento médio 
dos brancos, que é de R$ 1.350.

O levantamento foi feito em seis 

das principais áreas metropolitanas 
do País: Belo Horizonte, Salvador, 
Recife, Porto Alegre e São Paulo e 
também no Distrito Federal. Entre 
as informações analisadas está uma 
observação sobre como o rendimento 
por hora de trabalho sofre efeito direto 
da escolaridade. Em Belo Horizonte, 
por exemplo, a média de rendimento 
por hora para homens negros é de R$ 
5,74 para os que têm ensino médio 
completo e de R$ 17,72 para quem já 
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completou o nível superior. 

“Ainda convivemos com a 
discriminação, com seus vários 
tentáculos, sejam econômicos, 
políticos, educacionais ou religiosos”, 
declara a diretora do Centro de Estudos 
da Cultura Negra do Espírito Santo, 
Valneide Nascimento.

Segundo o coordenador da 
pesquisa de emprego e desemprego 
do Dieese, Antônio Ibarra, “quanto 
maior a escolaridade, menores são 
as diferenças salariais e menor a 
vulnerabilidade que a pessoa tem em 
sua ocupação, ou seja, quanto mais 
se estuda, principalmente quando 
se chega a um nível universitário 
completo, você tem mais chance 
de ter uma ocupação mais estável e 
melhor rendimento”. 

A constação, aparentemente 
óbvia, não considera um ponto 
crítico. Os negros estão demorando 
mais para chegar à universidade, 
apesar das cotas determinadas pelo 
governo federal para as instituições 
públicas. Em São Paulo, metrópole 
que concentra a maior população 
negra do País, 18,9% da parcela “não-
negra” têm ensino superior completo, 
enquanto a média entre os negros é 
cinco vezes menor (3,9%).

Na capital baiana, por exemplo, 
onde a atuação dos movimentos 
negros é mais forte, existe grande 
diferença de acesso às universidades 
de acordo com a raça. Em Salvador, 
7,5% dos negros têm ensino superior 
completo, enquanto 28,3% dos não-
negros estão na mesma situação.

Para Ibarra, a aplicação de ações 
afirmativas – como a política de cotas 
nas universidades – é uma forma 
de aumentar a escolaridade entre 

os negros e, assim, garantir melhor 
ocupação e rendimento. “O sistema 
de cotas é apenas um dos pontos de 
todo um sistema de ações afirmativas 
que necessita ser debatido pela 
sociedade.”

A posição da economista do 
Dieese, Patrícia Lino Costa, corrobora 
com a postura favorável ao programa 
de cotas em vigor. “É uma forma de 
a sociedade proporcionar a essa 
população as mesmas oportunidades”, 
ressalta. A economista lembra que 
a população negra está inserida em 
um círculo que a impede de chegar 
à educação superior: geralmente, 
essa população tem educação básica 
de pior qualidade e precisa entrar 
antes no mercado de trabalho, 
abandonando os estudos. 

Esse círculo vicioso, segundo a 
economista, é também representado 
pela escolaridade baixa que influencia 
no alto desemprego, e vice-versa. 
Os negros são maioria na fatia da 
população com escolaridade até 
o ensino médio incompleto. Em 
Salvador, por exemplo, 21,3% dos não-
negros estudaram menos de 11 anos, 
enquanto a proporção de negros na 
mesma situação é de 47,9%.

A relação existente entre a 
empregabilidade e a capacitação é 
direta. No total das regiões, 50% dos 
desempregados são negros, o que 
corresponde a 1,4 milhão de pessoas. 
Em Salvador, os negros são 86,4% 
dos desempregados e, em Recife e 
no Distrito Federal, cerca de 68%. Já 
em Porto Alegre, representam 15,4% 
do total de desempregados. Em São 
Paulo os negros desempregados são 
650 mil pessoas e representam 40% 
dos desempregados desta região 
metropolitana.

A coerência dos resultados 
em âmbito nacional revela que 
a discriminação racial é um fato 
cotidiano, interferindo em todos os 
espaços do mercado de trabalho 
brasileiro. 

Dupla descriminação

A situação da mulher negra é 
ainda pior, o que aponta a existência 
do duplo preconceito: o de cor e o 
de gênero. No caso das mulheres 
negras, também em Belo Horizonte, 
os rendimentos são respectivamente 
de R$ 3,72 e de R$ 13,63. O acréscimo 
de acordo com o grau de escolaridade 
segue a mesma tendência em todas 
as regiões pesquisadas. 

No emprego doméstico, atividade 
desvalorizada e tida como feminina, 
predomina a absorção das mulheres 
negras. Entre as regiões analisadas, 
de forma praticamente generalizada, 
a proporção de mulheres não-negras 
no emprego doméstico ficou em 
torno de 13,0%. Entre as negras, 
esta incorporação ficou sempre 
em patamares superiores aos 20%, 
chegando a alcançar, nas áreas 
metropolitanas de Porto Alegre e 
São Paulo, respectivamente, 33,6% e 
30,0%.

“Precisamos de mais do que 
apenas debater. Precisamos de mais 
justiça social, inclusão educacional, 
democratização de oportunidades, 
salários, saúde, segurança e 
tantos outros direitos que nem 
sempre são distribuídos da mesma 
forma no Brasil”, declara Valneide 
Nascimento.

A pesquisa completa pode ser 
acessada na Internet, no endereço, 
www.dieese.org.br/esp/espnegro.xml. 
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Orçamento da Seguridade Social: 
um instrumento para assegurar direitos

Os debates sobre a reforma da 
previdência levados a público pela 
grande mídia têm evidenciado duas 
questões principais: justificam a 
necessidade de reforma por questões 
aparentemente objetivas - como 
a insustentabilidade financeira e a 
questão demográfica -, e  escondem 
os interesses que orientam essas 
construções - quem se beneficia 
desse modelo de reforma. 

Esse enfoque parcial faz parecer 
que não há escolhas, as reformas não 
resultariam de opção política, pois 
seriam as mudanças eminentemente 
técnicas e inevitáveis. Assim, não 
haveria razões, senão corporativas, 
para a resistência dos setores 
atingidos pela perda de direitos 
sociais.

Na última semana de novembro, 
a UNICAMP (por meio do Centro de 
Estudos Sindicais e de Economia do 
Trabalho) e o DIEESE, com o apoio 
do IPEA, realizaram o seminário: 
“Previdência Social: Como incluir 
os incluídos?” sobre a reforma da 
previdência. Com um enfoque 
diferenciado do apresentado por 
grande parte da mídia, buscou-se 
discutir a necessidade da inclusão 
previdenciária e enfrentar os 
principais argumentos levantados 
pelos partidários das reformas com 
cortes de direitos1.

Pesquisadores de diversas 

universidades, de órgãos públicos 
e de diversas entidades discutiram 
vários temas nos três dias de 
seminário: histórico da Seguridade 
Social; questões relacionadas 
ao crescimento econômico e ao 
mercado de trabalho (produtividade, 
escolaridade, desigualdade, 
formalização, rendimentos etc.); 
à demografia; às relações entre 
gastos sociais e desenvolvimento; 
às experiências e parâmetros 
internacionais para os diversos planos 
de benefícios previdenciários. 

As discussões permitiram 
perceber como a sustentabilidade 
de qualquer regime previdenciário 
deriva especialmente das condições 
do mercado de trabalho, dos índices 
de crescimento econômico e do grau 
de desenvolvimento social. Essas 
questões podem ser vistas inclusive 
pelos dados mais recentes divulgados 
pelo Ministério da Previdência. Já 
ao final de 2007, espera-se que a 
necessidade de financiamento do 
RGPS seja inferior à de 2006, em 
valores nominais, e que continue 
diminuindo em termos do PIB. Essas 
melhorias derivam de resultados de 
apenas três anos de crescimento 
econômico (ainda em níveis menores 
do que os verificados em países 
comparáveis ao Brasil), de diminutas 
melhorias no grau de formalização 
da mão-de-obra e das pequenas 
recuperações no nível de salários 
(ainda estão inferiores aos de 1996 

e aos do final da década de 80). Um 
período prolongado de crescimento 
econômico e com metas de melhorias 
na formalização permitirá uma 
nova fase do mercado de trabalho, 
com redução desse exército de 
desempregados, subempregados 
e de trabalhadores em situação de 
desalento e, por conseguinte, uma 
melhoria considerável nos níveis 
de rendimento e de contribuição 
previdenciária.

Do ponto de vista demográfico, 
ficou patente que o problema 
brasileiro não é o envelhecimento 
da população. Durante as próximas 
décadas, a quantidade de pessoas 
em idade ativa vai crescer e ainda 
será percentualmente superior (em 
relação ao total da população) ao 
que era em 1980. O nosso maior 
desafio é conseguir trabalho justo 
e digno para esses cidadãos. O país 
precisa crescer, capacitar a sua mão-
de-obra, gerar mais e melhores 
empregos e melhorar o índice de 
cobertura previdenciária. Diante de 
um aumento do número de idosos, o 
nosso maior problema é que a maioria 
desse segmento populacional, 
além de contar com a cobertura da 
proteção previdenciária, não possui 
condições materiais para completar 
antes da perda da capacidade laboral 
os requisitos para a aposentadoria. 
A maior parte desses trabalhadores 
não tem capacidade econômica nem 
acumulará o tempo de contribuição 

____________________________________________________________________________________________
1 O conjunto das palestras realizadas no Seminário pode ser encontrado em http://www.eco.unicamp.br/Cesit/boletim_visualizar.html. Os textos ainda serão atualizados pelos 
seus autores.
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exigido pela carência. 
A ANFIP sempre contribuiu 

com esse debate, principalmente 
levantando as questões vinculadas 
ao Orçamento da Seguridade Social.

Nesse momento, quando o 
Orçamento da Seguridade Social 
está para completar vinte anos, é 
cada vez mais importante identificar 
na sua execução, de receitas e de 
despesas, os desvios que o afastam 
das finalidades para as quais foi 
concebido. Nesse aspecto, a não 
efetivação desse Orçamento, 
separando-o do Orçamento Fiscal, a 
subtração de suas receitas exclusivas 
e o inchaço com despesas dispares 
da Seguridade põem em risco os 
direitos que esta deveria assegurar.  A 
não separação dos orçamentos Fiscal 
e da Seguridade Social acoberta 
em grande parte esses desvios, 
escondendo os fluxos financeiros e 
de programações de despesas entre 
esses orçamentos. 

Em vez de atender exclusivamente 
às programações relativas à saúde, 
assistência e previdência social, 
constam no Orçamento da Seguridade 
Social despesas de praticamente 
todos os órgãos e entidades do 
governo federal, independentemente 
das suas áreas de atuação. Por outro 
lado, parcela das receitas exclusivas, 
de contribuições sociais, acaba 
integrando o Orçamento Fiscal, seja 
pela ação da DRU, seja porque, além 
dela, parte das receitas provenientes 
de juros, multas, correção monetária 
e até mesmo da recuperação da 
dívida ativa de contribuições sociais, 
que são fontes do Orçamento da 
Seguridade Social, consta como 
receita do Orçamento Fiscal. Até 
mesmo a parcela da CPMF relativa ao 
fundo da pobreza é classificada como 

receita do Orçamento Fiscal. Não é 
por acaso que vive sendo alardeado 
o volume de “transferências” de 
recursos do Orçamento Fiscal para a 
Seguridade Social.

Neste sentido, a análise feita 
para o ano de 2006, e publicada em 
abril de 2007 pela ANFIP e Fundação 
ANFIP, foi reajustada em função 
destas distorções, passando a receita 
de R$ 303,02 bilhões para R$ 305,5 
bilhões, enquanto a despesa passou 
de R$ 255,17 bilhões para R$ 254,30 
bilhões; portanto, com um superávit 
de R$ 51,25 bilhões, superior ao 
publicado de R$ 47,85 bilhões. 

Os dados aqui apresentados, sem 
a pretensão de pôr um fim à discussão 
do que são as receitas e as despesas 
da Seguridade Social, representam 
mais um passo na identificação e 
caracterização desse Orçamento. 

O objetivo das receitas é o 
de mapear minuciosamente a 
arrecadação própria dos órgãos 
e entidades da Seguridade. Na 
Avaliação de 2006, houve omissão 
de taxas, principalmente das 
agências do Ministério da Saúde, que 
estavam na SRF – não somente do 
principal arrecadado, mas também 
de todos os encargos legais, das 
receitas derivadas de parcelamento, 
dívida ativa etc. É considerada 
como subtração das receitas de 
contribuições apenas a parcela das 
multas destinadas ao Fundaf (Fundo 
destinado ao aparelhamento da 
administração tributária).

Com essa metodologia, evidencia-
se a totalidade do desvio dos recursos 
que vem sendo praticado.

Com relação às despesas, são 

desconsideradas aquelas que, mesmo 
estando classificadas no Orçamento 
da Seguridade Social, são relativas 
ao pagamento da dívida, assistência 
ao servidor (auxílio creche, vale 
transporte, vale alimentação, 
dentre outros), assistência à saúde 
dos militares e as despesas com os 
regimes próprios de previdência 
(servidores, poderes, militares e 
transferências). Essas exclusões estão 
de acordo com a regulamentação 
recentemente aprovada na Câmara 
dos Deputados para as despesas com 
ações e serviços de saúde pública. 

Essas despesas, que estão a inflar 
as despesas da Seguridade, não são 
nada desprezíveis. Somente em 2007, 
até setembro, elas totalizaram R$ 38 
bilhões. A Tabela 1 mostra a dimensão 
desses valores desde 2005.

Utilizando a mesma metodologia 
para receitas e despesas, foi feito 
um levantamento desde 2005, 
apresentando os dados e os 
resultados das receitas e despesas da 
Seguridade, não apenas para o final 
dos exercícios, mas também para 
o final de cada primeiro semestre 
(Tabela 2).

Ao final de 2006 houve 
diminuição frente ao observado em 
2005. No entanto, nos três primeiros 
trimestres do ano o superávit voltou 
a subir, praticamente se igualando, 
em termos nominais, ao resultado de 
2006 (R$ 50,5 bilhões). Esse acréscimo 
decorre, principalmente, do aumento 
das receitas de contribuições sociais 
(13%), frente ao realizado em igual 
período de 2006, e da contenção das 
despesas. Há uma grande expectativa 
para as cifras a serem alcançados 
em 2007, pois no acumulado (seja 
em percentual do PIB ou não) os 
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números são mais satisfatórios que 
os de 2006. 

O crescimento das receitas de 
contribuições sociais decorre de 
fatores associados ao crescimento 
(que cria melhores condições para os 
agentes econômicos) como também 
do aumento do mercado interno. O 
deslocamento da produção para o 
mercado interno faz incidir tributos 
que antes (quando esse bem era 
exportado) não ocorriam. Esse 
aspecto tem sido constantemente 
desconsiderado quando se discute 
o papel dos gastos socais. Além 
do efeito multiplicador desses 
gastos na economia, visto que são 
destinados quase que integralmente 
ao consumo, têm também um papel 
fiscal importante, muito diferente 
dos gastos com encargos da dívida, 
que não propiciam o consumo e 
pagam menos impostos.

No campo das despesas, 
verifica-se uma justificada redução 
especialmente quanto ao montante 
executado em ações de saúde. 
Nestes três trimestres de 2007 ele 
foi praticamente igual, em valores 
nominais, ao mesmo período de 

2006. Esse não é um comportamento 
adequado diante da precariedade 
verificada no atendimento a esse 
importante serviço público, muito 
menos diante de uma despesa que 
deveria guardar proporção com o 
PIB (EC 29). Nesse período de 2007, 
elas corresponderam a 1,45% do 
PIB, enquanto deveriam ficar em 
torno de 1,75%, valor de dezembro 
de 2006, sendo R$ 5,7 bilhões a 
mais de recursos liberados para 
o setor.  Além da saúde, também 
houve contenção nas despesas 
da assistência social (exceto 
pagamentos do bolsa família), 
que praticamente se igualaram ao 
acumulado até setembro de 2006.

Conforme pode ser visto na 
Tabela 2, o superávit da seguridade 
social continua sendo a fonte para 
a produção do superávit primário 
do governo federal. Pelos valores 
alcançados até setembro de 2007 
pressupõe-se que haverá um aumento 
significativo do total consolidado, se 
comparado aos anos anteriores.

É preciso ressaltar que o Orçamento 
da Seguridade Social não foi criado 

para produção de superávits dessa 
natureza. Além do que, esses recursos 
que estão a sobrar correspondem a 
serviços não prestados e a direitos de 
cidadania não assegurados. 

Esses resultados que encontramos 
devem ser utilizados para melhorar 
a prestação dos serviços de saúde, 
ampliar a assistência social para 
minimizar ainda mais a pobreza e 
a desigualdade, valorizar o salário 
mínimo ou financiar programas de 
inclusão previdenciária.

Há recursos mais que suficientes, 
mas eles estão em disputa. Podemos 
utilizá-los em serviços da saúde, 
previdência social e de assistência 
social ou permitir que continuem 
sendo desvirtuados, facilitando a 
produção de superávits primários 
como garantia aos credores 
financeiros. Há muitos interesses 
e interessados em reservar esses 
recursos com a finalidade de 
enriquecer ainda mais os financistas. 
Esse é o dilema a ser enfrentado: 
decidir para onde vai o dinheiro 
público, a que finalidade ele se 
destina, a quem serve.
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Por Seguridade Social entende-
se um conjunto integrado de ações 
de iniciativa dos Poderes Públicos e 
da sociedade, destinado a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à 
previdência social (seja “urbana” ou 
“rural”) e à assistência social. Pode-se 
assim dizer que Seguridade Social é 
gênero, da qual são espécies a saúde, 
a previdência e a assistência.

Em fins da década de 60, MAZZONI 
Apud UGATTI (2003) afirmou de forma 
arguciosa que Seguridade Social é “um 
principio ético-social não redutível a 
um sistema com exclusão de outros: 
existem, com efeito, outros sistemas 
de Seguridade Social, mas o escopo 
mínimo da Seguridade Social é a 
libertação do homem da indigência 
e da miséria. Tal objetivo concretiza 
o princípio inscrito na declaração dos 
direitos do homem, isto é, do direito 
de cada indivíduo, na qualidade de 
membro da sociedade, à proteção...”.

A Seguridade Social no Brasil 
foi abraçada pela nossa atual 
Constituição e regulamentada pelas 
Leis 8.212/91 (Plano de Custeio) e 
8.213/91 (Planos de Benefícios), que, 
dentre outras medidas, passou a 
prever o acesso universal de idosos 
e inválidos do meio rural, de ambos 
os sexos, à previdência social, em 
regime especial, no valor de 1 (um) 
salário-mínimo nacional, desde que 
comprovassem a situação de produtor, 
parceiro, meeiro e arrendatários rurais, 
garimpeiro e pescador artesanal, bem 
como seus respectivos cônjuges que 
exercessem atividades em regime de 
economia familiar, sem empregados 
permanentes (v. Constituição Federal, 

1988, art. 195, § 8º). Além disso, incluiu 
as mulheres trabalhadoras rurais, 
assegurou assistência integral à saúde 
e ampliou a cobertura. A idade mínima 
para ter direito ao benefício, que era 
de 65 anos para o homem e de 60 anos 
para a mulher, até 1992, baixou para 
60 anos e 55 anos, respectivamente, 
em decorrência do ingresso precoce 
no trabalho do campo, à dureza da 
jornada e à menor expectativa de 
sobrevida dos pequenos agricultores 
familiares - o maior contingente da 
“previdência rural”.

Sob todos os aspectos, a 
Constituição de 1988 representa 
uma profunda transformação no 
padrão de proteção social brasileiro, 
consolidando as pressões de lutas 
sociais que se faziam sentir. Para Fleury 
(2005) inaugura-se um novo período, 
no qual o modelo da seguridade social 
passa a estruturar a organização da 
proteção social brasileira em busca da 
universalização da cidadania. Nesse 
modelo, busca-se romper com as 
noções de cobertura restrita a setores 
inseridos no mercado formal e afrouxar 
os vínculos entre contribuições e 
benefícios, gerando mecanismos 
mais solidários e redistributivos. Os 
benefícios passam a ser concedidos 
a partir das necessidades, com 
fundamentos nos princípios da justiça 
social, o que obriga a estender a 
cobertura e a integrar as estruturas 
governamentais.

Com o novo padrão constitucional 
caracterizado pela universalidade 
na cobertura e o reconhecimento 
dos direitos sociais, o sistema 
previdenciário brasileiro acaba por 

seguir novos princípios jurídicos, quais 
sejam: i) a universalidade da cobertura 
e do atendimento; ii) uniformidade e 
equivalência dos benefícios e serviços 
às populações urbanas e rurais; iii) 
seletividade e distributividade na 
prestação dos benefícios e serviços; 
iv) irredutibilidade no valor dos 
benefícios; v) eqüidade na forma de 
participação no custeio; vi) diversidade 
da base de financiamento, e vii) caráter 
democrático e descentralizado da 
gestão administrativa, mediante 
gestão quadripartite, com participação 
dos trabalhadores, dos empregadores, 
dos aposentados e do governo nos 
órgãos colegiados (v. Constituição 
Federal,1988, art. 194, parágrafo 
único).

A participação dos trabalhadores 
rurais se deu por meio de dois tipos 
de benefícios: o de contribuição 
obrigatória e o de contribuição 
facultativa. No primeiro deles, os 
trabalhadores rurais trabalham com 
carteira assinada, contribuem para a 
previdência social durante suas vidas 
laborais e gozam da aposentadoria na 
inatividade, recebendo até 100% do 
salário-de-benefício, que pode ser de 
um salário mínimo ou mais.

A segunda categoria abrangeu, 
principalmente, os trabalhadores rurais 
classificados como segurados especiais. 
Nessa categoria estão os trabalhadores 
rurais sem carteira assinada, os que 
participam da agricultura familiar 
ou da agricultura de subsistência. 
Esses trabalhadores, apesar de não 
contribuírem compulsoriamente para 
a previdência social, têm o direito de 
receber a aposentadoria por idade ou 

Uma análise da Previdência Social “Rural” 
com foco na redução da pobreza



Revista de Seguridade Social - outubro/dezembro - 2007   |   27

por invalidez no valor de um salário 
mínimo, mediante comprovação de 
exercício na atividade rural, desde 
que tenham, no mínimo, 60 anos (se 
homem) ou 55 anos (se mulher).

Essas medidas impactaram de 
forma expressiva os beneficiários do 
meio rural. Como podemos ver, a Tabela 
1 apresenta um retrato detalhado 
dos benefícios rurais, bem como do 
tipo de aposentadoria. Enquanto em 
1991 o total de beneficiários girava 
em torno de 4 milhões, em 1993 
esse número aumentou para mais 
de 6 milhões (quase 50% a mais de 
beneficiários). Isso sem considerar 
aqueles que se beneficiam de maneira 
indireta. Quanto ao aferimento de 
novos benefícios, excetuando o 
salto posterior à implantação das 
leis de custeio e de regulamento da 
previdência, houve uma estabilização, 
nos anos que se seguiram, em torno 
de 150 mil benefícios/ano.

Essa abrangência toma maior 
apego se considerarmos que grande 
parte das famílias dos pequenos 
municípios brasileiros tem a 
aposentadoria como principal fonte 
de renda (embora não a única) a 
ser consumida pelo comércio local. 
Os dados também mostram que a 
grande parte do total de beneficiários 
da previdência rural se constitui 
de segurados especiais, ou seja, 
aposentados por idade, cujo acesso é 
universal e a contribuição se dá apenas 
quando há excedente na produção 
comercializada. Esses benefícios mais 
que dobraram entre 1991 e 2006. Já os 
beneficiários regulares, por tempo de 
contribuição, representam a minoria, 
totalizando apenas 10,5 mil em 2006. O 
número insignificante de aposentados 
por tempo de contribuição revela a 
informalidade existente no setor rural 
e a impossibilidade de se instituir um 

sistema de contribuição eficaz para 
esse contingente.

Embora não esteja mencionado 
na tabela, o valor médio mensal das 
pensões e aposentadorias quase 
triplicou entre 1991 e 1996. Além disso, 
a renda do casal camponês dobrou 
porque a mulher também passou a ter 
direito ao benefício, a partir de 1993.

O valor per capita dos benefícios 
rurais nos últimos quinze anos teve 
extraordinário aumento, que, embora 
tenha proporcionado avanço dos 
gastos públicos, por outro lado, gerou 
uma incidência redistributiva de 
grande importância na esfera social. 
Mesmo que não tenham tido o mesmo 
incremento dos benefícios urbanos, 
essa conquista elevou a renda per 
capita do homem do campo, gerando 

menor desigualdade na distribuição 
da renda nas famílias beneficiadas. 
Dentro desse contexto, a “previdência 
rural” vem sendo, desde 1991, o 
maior programa agrário e de renda 
mínima em curso no país e a maior 
responsável pela redução da pobreza 
rural brasileira. 

Com base em levantamento feito 
por Delgado (1998), dois fatores 
contribuíram para o aumento 
expressivo do número de beneficiados. 
Primeiro, o ingresso de mulheres que 
tinham mais de 55 anos de idade, 
em 1991, quando a Lei 8.213 entrou 
em vigor, e que, por falta de previsão 
legal, antes não tinham acesso ao 
benefício. Segundo, a facilitação no 
período seguinte (1993 – 1994) da 
comprovação da atividade rural.
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Abre-se aqui um parêntesis para 
elucidar o motivo pelo qual há uma 
descontinuidade no aumento do 
número de beneficiados no período 
1995-1997. Houve, nesse período, 
represamento de benefícios1 da 
previdência rural, devido às alterações 
nos procedimentos até então 
praticados pelo INSS, visando a conter 
fraudes e ao conseguinte aumento 
generalizado das concessões, pois, até 
então, o único documento necessário 
para comprovar a atividade rural 
era a declaração do sindicato, 
homologada pela Promotoria 
Pública do Município mediante um 
procedimento bastante simples.

Essas alterações fizeram com 
que o número de solicitações 
de aposentadorias indeferidas 
aumentasse. Como indica Brumer 
(2002), “as novas exigências do INSS 
passaram a incluir a apresentação 
de documentos comprobatórios 
para atestar os anos trabalhados, 
entre os quais estavam o Cadastro de 
Propriedade do Imóvel no INCRA, o 
Contrato de Arrendamento e o Bloco 
de Notas de venda da produção. 
A maioria desses documentos 
raramente é emitida em nome das 
mulheres cônjuges, dificultando 
enormemente o acesso das mulheres 
à aposentadoria rural, bem como 
dos trabalhadores menos instruídos, 
dos diaristas e dos bóias-frias; enfim, 
dos mais pobres”. O objetivo das 
mudanças foi inibir o aumento do 
número de aposentadorias rurais, o 
que prejudicou o acesso ao benefício 
dos grupos menos favorecidos. 

Os recursos previdenciários são 
fundamentais para a melhoria das 
condições de vida no meio rural, na 

medida em que reduzem o percentual 
de brasileiros que vivem abaixo do nível 
da pobreza. Além de movimentarem a 
economia e o comércio de pequenos 
e médios municípios, diminuem o 
êxodo  e o processo de favelização 
das grandes cidades. 

Embora a pobreza seja mais alta 
no meio rural, a diferença em relação 
às cidades tem se estreitado desde 
o início da década de 90.  Em 1990, a 
proporção de pessoas extremamente 
pobres na zona rural era mais que 
quatro vezes superior à das áreas 
urbanas, como mostra o Gráfico 1. 
Em 2005, essa disparidade caiu para 
cerca de três vezes. Isso denota que o 
ritmo de redução da pobreza extrema 
nas áreas rurais, no período posterior 
à implantação das Leis 8.212/91 e 
8.213/91, foi de 1,15 ponto percentual 
ao ano, contra 0,25 nas áreas urbanas. 
Entre 1992 e 1995 o impacto foi maior, 
registrando queda de 7,7 pontos 

percentuais na pobreza rural e 2,1 na 
urbana. A maior redução no campo 
decorre, além dos benefícios da 
previdência rural, de outros fatores: 
i) dos aumentos reais concedidos 
ao salário mínimo, que ampliaram o 
piso da previdência e os Benefícios 
de Prestação Continuada - BPCs; ii) 
dos programas de transferência de 
renda, principalmente o Bolsa Família, 
no período após 2003; iii) do crédito 
agrícola (Pronaf ) no período após 
1995; iv) da redução da taxa de juros 
e da estabilização monetária pós 
real, embora esta última não tenha 
sustentado a tendência de queda 
- depois de cair por quatro anos 
seguidos, a pobreza voltou a subir em 
2001.

Apesar das melhorias 
alcançadas nos últimos quinze 
anos, é importante observar que 
atualmente a proporção de pessoas 
residentes nas áreas rurais que 

____________________________________________________________________________________________
1 Benefícios represados correspondem ao estoque de processos de benefícios requeridos e que ainda não foram despachados pelo INSS, ou seja, não foram concedidos nem 
indeferidos e nem encerrados até o mês de referência. 
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vivem na pobreza extrema2 é de 
quase 8 pontos percentuais, superior 
à verificada nas áreas urbanas (dados 
de 2005). Ou seja, há ainda um longo 
caminho a ser percorrido até que essas 
desigualdades sejam eliminadas. 

Para atender os trabalhadores 
rurais, a previdência não pode perder 
a referência das condições econômicas 
e do mercado de trabalho no campo, 
onde se constatam inúmeras relações 
de trabalho não-assalariadas; 
expressiva presença de pequenos 
produtores, arrendatários e meeiros; 
processos econômicos baseados em 
relações familiares; e onde coexistem 
relações mercantis com produções 
para o autoconsumo, associativismo, 
cooperativismo, troca, doação, dentre 
outras.

Com o olhar sobre a Tabela 
2, podemos ver o quanto as 
transferências, dentre elas a oriunda 
da previdência social, são importantes 
para o trabalhador rural, bem como 
os rendimentos não-monetários. 
Os números da última Pesquisa de 
Orçamento Familiar (POF) do IBGE, 
realizada em 2003, mostram que 
no setor urbano as transferências 
representam 14,9% do rendimento 
médio familiar, enquanto na zona rural 
esse percentual representa 16,2% do 
total de rendimentos. 

Os benefícios previdenciários, por 
sua vez, representam, respectivamente, 
na cidade e no campo, 11,1% e 12,7%, 
o que denota uma importância relativa 
maior do benefício previdenciário 
no rendimento familiar rural do que 
no rendimento familiar urbano. Por 
sua vez, a necessidade de melhorar 

a composição da renda é verificada 
no percentual dos rendimentos 
não-monetários. Esse percentual é 
bem maior nos domicílios rurais do 
que nos urbanos, o que comprova a 
maior insuficiência de renda familiar 
rurícola, bem como a importância de 
um tratamento diferenciado para esse 
setor.

Para complementar a renda, 
milhões de trabalhadores 
permanecem em plena atividade 
mesmo após a aposentadoria. De uma 
maneira geral, em qualquer faixa 
social, o nível de renda que o cidadão 
alcança ao se aposentar é inferior 
àquele obtido durante sua inserção no 
mercado de trabalho. Para as camadas 
de baixa renda, a aposentadoria não 
é suficiente para sustentar a família, 
principalmente aquelas em que os 
jovens não têm possibilidade de 
ingressar no mercado de trabalho. No 
entanto, sem essa aposentadoria, as 

necessidades básicas aumentariam 
em proporções geométricas. 

A Tabela 3 elucida bem o parágrafo 
anterior. Do total de benefícios do 
RGPS no meio rural, cerca de 98% 
são equivalentes ao salário mínimo, 
mostrando a importância deste como 
instrumento de combate à pobreza, 
formador de uma rede de proteção 
social. É um benefício que o homem 
do campo recebe em função de sua 
trajetória profissional, dando a ele e 
à sua família auto-estima e orgulho. 
De uma maneira geral, nos últimos 
12 anos o rendimento médio real 
do trabalhador rurícola foi sempre 
menor do que o salário mínimo real, o 
que, em tese, confirma a necessidade 
de complementar renda mesmo após 
a aposentadoria3. Somente em 2006 
há um equilíbrio entre rendimentos 
oriundos do trabalho e o salário 
mínimo ganho como benefício 
previdenciário.

____________________________________________________________________________________________
2 Renda inferior a 1US$ PPC (Paridade do Poder de Compra). O dólar PPC é medido por uma taxa de câmbio que considera as diferenças de preços entre os países, permitindo 
comparações internacionais.
3 Não considerando os rendimentos não-monetários antes e após a aposentadoria.
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O salário mínimo em nosso país 
é muito baixo e não condiz com 
o tamanho da nossa economia, 
mostrando-se incapaz de proteger 
o trabalhador ou de atender aos 
preceitos constitucionais. Para que 
o Brasil possa crescer de forma 
permanente, distribuindo renda, é 
necessário, dentre outros fatores, 
manter os sucessivos aumentos reais 
do salário mínimo como elemento de 
valorização do trabalho.

Segundo dados divulgados pelo 
MPS - Ministério da Previdência 
Social4 com base na Pesquisa Nacional 
de Amostra de Domicílios - PNAD / 
IBGE -, o pagamento de benefícios 
previdenciários e assistenciais retirou 
21,9 milhões de pessoas da pobreza5  
em 2006. São 900 mil pessoas a mais 
em relação a 2005 (Tabela 4).

Pela metodologia do IBGE, 
o percentual de pobres sem as 

transferências previdenciárias se 
situaria em 43,5% em 2006. Com as 
transferências previdenciárias esse 
percentual cairia para 31,5%, ou seja, 
uma diferença de 12 pontos percentuais. 
Em 1992 essa diferença era de cerca de 
7 pontos. O aumento desse hiato ao 
longo dos anos denota a importância 
da manutenção e concessão de mais 
benefícios previdenciários no combate 
à pobreza. Nesta série (1992 – 2006) o 
percentual de pobres, com transferências, 
se reduziria em 20 pontos percentuais, 
enquanto que sem as transferências 
o percentual seria de 15 (Gráfico 2). 
Embora o impacto das transferências 
previdenciárias se concentre mais 
sobre a população idosa, tendo em 
vista que o foco da Previdência Social 
é garantir renda para o trabalhador em 
idade avançada, a redução da pobreza 
decorrente da expansão da previdência 
é percebida em todas as faixas etárias 
de maneira direta e indireta.

Com as mudanças do regime 
assistencial precário do Prorural/
Funrural, a partir da inclusão na 
Constituição - com relativa demora 
para um regime especial de previdência 
“rural” - houve avanços significativos 
no sistema de proteção social, de 
maneira direta aos idosos, inválidos, 
mulheres (excluídas pelo Funrural) e 
dependentes do chefe de família.  

Os benefícios previdenciários, 
conforme o grau de pobreza, 
garantem a sobrevivência, melhoram 
a qualidade de vida ou incrementam 
a produção agrícola, gerando mais 
renda às famílias rurais.

O princípio que fundamenta com 
maior propriedade a previdência “rural” 
é o da solidariedade, na medida em 

____________________________________________________________________________________________
4 http://www.previdencia.gov.br/docs/powerpoint/Cobertura-2007_PNAD_2006_Entrevista-Ministro.ppT
5 Para efeito de cálculo o MPS considera a linha da pobreza como equivalente a ½ salário mínimo
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que desvincula o acesso aos benefícios 
da contribuição durante toda a vida 
do segurado. Esse princípio assume 
maior relevância tendo em vista que 
está expresso na nossa Constituição 
e implícito ao determinar que a 
Seguridade Social será financiada por 
toda a sociedade. Por assim dizer, o 
modelo adotado para a previdência 
social “rural” no Brasil é o beveridgiano, 
baseado no direito a uma aposentadoria 
básica, isto é, sem exigência de 
contribuição anterior para a obtenção 
de um benefício. A cobertura 
previdenciária rural no Brasil não 
apresenta uma movimentação 
contraria à tendência internacional, 
onde as pessoas que não podem 
contribuir para sua aposentadoria 
são financiados pelo Estado por meio 
de tributos gerais e não por meio de 
contribuições.

Ao determinar a universalidade 
da cobertura e do atendimento, da 
uniformidade e da equivalência de 
benefícios e serviços às populações 
urbanas e rurais, o constituinte quis 
resgatar a dívida histórica com os 

rurícolas, há tantos anos à margem de 
direitos previdenciários mínimos. No 
entanto, ainda há muito o que fazer.

Questões como uma política 
de valorização do salário mínimo e 
inclusão previdenciária cumprem 
papel decisivo para as famílias de baixa 
renda, por meio da proteção social, e 
requerem atenção especial por parte 
dos nossos governantes.

Para tanto, é fundamental 
restabelecer uma trajetória de 
crescimento sustentado - à semelhança 
dos países emergentes - que crie 
capacidade recorrente e respeitável de 
criação de novos postos de trabalhos 
formais no campo, em ritmo superior 
ao incremento natural da população 
economicamente ativa. Isto é, que 
se facilite a entrada no mercado de 
trabalho dos membros das famílias de 
baixa renda, inclusive com níveis de 
remuneração mais favoráveis. Somente 
desse modo poder-se-á transformar o 
papel da previdência social “rural” para 
as famílias com menor poder aquisitivo, 
sem incorrer em perda da proteção social.
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 Analisando-se a movimentação 
financeira da Previdência Social – Fluxo 
de Caixa do INSS – de janeiro a setembro 
de 2007, verifica-se que a Receita Total, 
que engloba todas as rubricas relativas 
aos recebimentos de caixa, teve 
crescimento nominal de 9% e real  de 
3,9%, saltando de R$ 145,3 bilhões em 
2006, para R$ 158,5 bilhões em 2007, 
comparados períodos equivalentes.

As Receitas Previdenciárias Próprias 
(Recebimentos Próprios) atingiram, 
nos três primeiros trimestres do ano, 
o equivalente a R$ 106,9 bilhões. 
Deduzidas as Transferências a Terceiros, 
iguais a R$ 9,8 bilhões, apuram-se 
Receitas Próprias Líquidas equivalentes 
a R$ 97,1 bilhões. Se comparadas a 
2006, quando o valor líquido totalizou 
R$ 85,4 bilhões, o crescimento nominal 
foi de 13,7% e o real de 8,3%.

A Arrecadação Bancária, rubrica mais 
expressiva das Receitas Previdenciárias 
Próprias, teve incremento nominal 
de 15,5% e real em cerca de 10%. Em 
valores monetários correntes, passou 
de R$ 85,4 bilhões em 2006, para R$ 
98,6 bilhões em 2007. A partir de agosto 
de 2007, foi incluída na Arrecadação 
Bancária a rubrica Simples Nacional, 
que absorverá as receitas do antigo 
SIMPLES (Lei 9.317/96). O Simples 
Nacional é um regime tributário 
diferenciado, simplificado e favorecido 
previsto na Lei Complementar nº 123, 
de 14.12.2006 (alterada pela LC nº 127 
de 2007) aplicável às Microempresas e 
às Empresas de Pequeno Porte, a partir 
de 01.07.2007.

Tal regime unificado implica no 
recolhimento mensal, mediante 
documento único de arrecadação, dos 
seguintes tributos: Imposto sobre a 
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ); Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI); 

Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL); Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social 
(COFINS); Contribuição para o PIS/
Pasep; Contribuição para a Seguridade 
Social (cota patronal); Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e Sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação 
(ICMS) e Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISS).

Já os recursos provenientes do 
Orçamento da Seguridade Social 
(Transferências da União), totalizaram 
no acumulado de 2007 o equivalente 
a R$ 45,3 bilhões, representando uma 
diminuição nominal de –10,5% e real 
de –14,8% em relação ao acumulado 
de 2006, quando perfizeram R$ 50,7 
bilhões.

A Cofins/LOAS, rubrica que suporta 
o pagamento de benefícios pelo INSS, 
representou, em 2006, cerca de 20,3% 
do total repassado pelo Ministério da 
Fazenda. Em valores nominais houve 
incremento de 6,5% em relação ao 
total de 2006. Já em valores reais, 
considerando a inflação vigente no 
período, houve um aumento de 1,5%. 
Em valores monetários, comparando o 
período de janeiro a setembro de 2006 
ao de 2007, o salto foi de R$ 8,6 bilhões 

em 2006 para R$ 9,2 bilhões em 2007.

Sob a ótica das Despesas Totais 
(Pagamentos), o acumulado de janeiro 
a setembro de 2007 foi de R$ 159,24 
bilhões, o que expressa um aumento 
nominal de 9,84% e um crescimento 
real de 4,63%, haja vista que no mesmo 
período de 2006 totalizou R$ 144,97 
bilhões.

A diferença entre as Receitas 
Próprias Líquidas  do INSS e o Total 
de Benefícios do RGPS foi de R$ 35,74 
bilhões negativos no acumulado de 
2007. O saldo praticamente não teve 
uma variação real, já que em 2006 
somou R$ 34 bilhões negativos (R$ 
35,77 bilhões negativos em termos 
reais). É importante ressaltar que esse 
resultado não computa nenhuma 
outra receita do orçamento da 
Seguridade Social, o qual se mantém 
superavitário.

Constata-se que a Receita 
Previdenciária segue apresentando 
resultados satisfatórios que 
certamente avançarão com a criação 
da Receita Federal do Brasil (Lei 
11.457/2007). Há expectativa de que o 
pleno funcionamento do novo órgão 
dinamize não apenas a arrecadação 
previdenciária, mas todas as atividades 
relacionadas à tributação.

tem crescimento real de 10% no acumulado de janeiro a setembro de 2007
Arrecadação Bancária
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O Brasil possui um sistema de 
previdência complementar que está entre 
os dez maiores do mundo. Os planos de 
previdência administrados por fundos de 
pensão acumulam um estoque de recursos 
garantidores de mais de R$ 400 bilhões, sendo 
que o fluxo de contribuições arrecadadas e 
benefícios pagos ultrapassa os R$ 30 bilhões 
anuais.

Para supervisionar esse sistema, foi 
criada, em 1978, a Secretaria de Previdência 
Complementar (SPC). Nascida com estrutura 
acanhada, só recebeu os primeiros auditores-
fiscais em meados da década de 1990, o 
que fez com que ganhasse qualidade no 
desempenho de suas atribuições. Com o 
passar do tempo, porém, as relações no 

âmbito da previdência complementar 
se tornaram mais complexas, sem 

que o Estado tivesse reforçado 
sua estrutura de supervisão. 

No final de 2002, a SPC 
estava sufocada por 

centenas de processos 
pendentes de análise.

Dentre as diversas 
medidas adotadas 
pelo atual governo 

para fortalecer 
a previdência 

complementar, uma 
de grande relevo foi a 

reestruturação da SPC. A 
expectativa era a de que 

um órgão estatal realmente 
eficiente -  além de fatores como 

o aprimoramento normativo 
e o crescimento da economia - 

geraria um ambiente favorável à 
proliferação de novos planos de 

previdência complementar, como de 
fato vem ocorrendo.

O fortalecimento da SPC foi baseado 
principalmente na incorporação de 

novos auditores-fiscais. O número total 
passou de pouco mais de 20 para quase 

110, distribuídos na sede e nos seis escritórios 
regionais, o que corresponde a metade da 
força de trabalho da SPC. Esses profissionais 
capacitados passaram a atuar não apenas 
na fiscalização dos fundos de pensão em 
funcionamento, mas também na área de 
análise prévia para autorizar a constituição 
de novos fundos de pensão e novos planos 
de benefícios. Além disso, auditores-
fiscais desempenham papel estratégico na 
Secretaria, pois atualmente ocupam vários 
cargos de direção e coordenação-geral.

A reestruturação da SPC gerou resultados 
importantes. No setor de análise prévia para 
criação de fundos de pensão e planos de 
benefícios, o estoque existente em 2003 
– mais de 2.000 processos pendentes de 
análise, alguns desde 1998 - desapareceu 
completamente, de modo que hoje o setor 
trabalha dentro da normalidade. O tempo 
médio de análise caiu de mais de dezoito 
meses para menos de trinta dias.

No campo da fiscalização, está em 
implantação um modelo de supervisão 
baseado nos riscos, dentro da concepção 
mais moderna que existe em termos 
de acompanhamento e fiscalização dos 
mercados financeiro, de capitais, segurador 
e de previdência privada. Quando esse 
projeto estiver concluído, o Brasil poderá 
se orgulhar de utilizar o estado da arte em 
termos de metodologia de supervisão. Aliás, 
as modificações em andamento já levaram 
ao fortalecimento da fiscalização, conforme 
demonstram indicadores quantitativos e 
qualitativos.

O futuro, contudo, apresenta novos 
e complexos desafios, pois a previdência 
complementar brasileira, apesar de ter mais de  
cem anos, vive constante aprimoramento.

Agora, o governo prepara projeto de lei 
para criar uma autarquia para supervisionar 
os fundos de pensão, a Previc. Tudo indica 
que o lugar do auditor-fiscal será de destaque 
na nova estrutura. Mas a confirmação dessa 

perspectiva depende de alguns fatores. Entre 
eles, o interesse e a vocação dos próprios 
auditores.

A fiscalização da previdência 
complementar é uma tarefa revestida de alto 
grau de complexidade que depende de uma 
abordagem necessariamente multidisciplinar. 
O aprendizado é intenso e os melhores 
profissionais são constantemente desafiados 
pelas inovações do setor fiscalizado, que estão 
em rápido desenvolvimento. A capacitação 
dos auditores-fiscais, uma das prioridades 
da SPC, passa por temas tão variados quanto 
investimentos em ações e opções, atuária, 
governança corporativa das pessoas jurídicas, 
demografia e legislação civil, comercial e 
previdenciária.

Mas a supervisão dos fundos de 
pensão, é bom que se diga, tem pouca 
relação com a arrecadação de tributos. A 
abordagem é outra, a perspectiva é outra. 
Por isso, a identidade entre auditores-fiscais 
e previdência complementar dependerá de 
pontes que mantenham aberto o caminho 
entre a carreira e o tema.

A Anfip, se seus associados desejarem, 
pode criar um plano de previdência 
complementar para auditores-fiscais, 
exatamente como fizeram recentemente 
as associações de advogados, médicos, 
engenheiros, promotores de justiça e juízes. 
Sua criação teria, além de outras vantagens, 
a de estreitar o vínculo da carreira com a 
temática previdenciária. 

Por fim, lembro que os futuros planos de 
previdência complementar para servidores 
públicos (inclusive federais) serão fiscalizados 
pela SPC ou pela autarquia que a suceder. 
É o que decorre da CF (arts. 40 e 202), e das 
Leis Complementares n.os 108 e 109, de 2001. 
O que significa, nos termos do projeto de 
lei da Previc, que a fiscalização dos futuros 
planos de previdência complementar para 
servidores públicos caberá basicamente a 
auditores-fiscais. 

A previdência complementar
Leonardo André Paixão

Secretário de Previdência Complementare o auditor-fiscal
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UM MOVIMENTO  EM DEFESA DO CIDADÃO

A ANFIP é uma das entidades que integram o Movimento Nacional em Defesa 
do Estado Brasileiro, que surgiu no primeiro semestre de 2006 com a prin-
cipal finalidade de defender a valorização do serviço público e de propor a 
reconstrução e o fortalecimento do Estado. As entidades lutam por carreiras 
bem estruturadas e instrumentadas, defendendo redução do número de car-
gos de indicação ocupados por servidores não concursados, assim como do 
número de vagas terceirizadas no governo. Lutam também pela eliminação 
das distorções existentes entre as tabelas remuneratórias dos servidores dos 
três poderes. 


