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ApresentAção

A presente obra é fruto de um tempo. Concebida e criada du-
rante a pandemia do Covid-19, este livro condensa o pensamento de 
alunos e professores da pós-graduação em Direito Previdenciário da 
Escola da Magistratura Federal do Paraná, a ESMAFE/PR, coordenada 
por meu professor e amigo, o juiz federal Jose Antonio Savaris.

Sob o ponto de vista técnico, a obra pretende abordar temas 
centrais da atuação previdenciária, com provocações das mais diver-
sas espécies. Com esse objetivo, o presente livro está dividido em três 
momentos: o Direito Previdenciário Constitucional, o Direito Material 
Previdenciário e o Direito Processual Previdenciário. Essa tríade é a 
essência do pensar o nosso universo. 

Os alunos e professores da pós-graduação, além de escreverem 
os artigos que compõem essa obra, fizeram uma apresentação no Semi-
nário de Direito Previdenciário da ESMAFE/PR, em 2021. Podemos di-
zer que a experiência foi um “pacote completo”. Sair da zona de confor-
to para escrever um artigo e para apresentá-lo para uma plateia virtual 
de mais de 1.500 pessoas não é um desafio simples. Todos enfrentara-
ram o medo, a insegurança e seguiram em frente, com garra e vontade.

Em um período difícil, com perdas familiares inestimáveis e in-
segurança sobre o próprio futuro, ainda assim, esses alunos se envolve-
ram na pós-graduação e se comprometeram a criar um trabalho cientí-
fico com vistas a agregar uma visão ao mesmo tempo técnica e prática 
do direito previdenciário, essa área tão subestimada do saber jurídico.

Nesse contexto, a presente obra é marcante em vários sentidos 
para a história de cada um de nós e também para a história da própria 
ESMAFE. Repentinamente, com a chegada do vírus, aquilo que parecia 
uma tendência tornou-se uma necessidade imediata. Todas as aulas 
passaram a ser online e a pós-graduação mudou de corpo. Ao vivo, 
online. Será que daria certo? E o fato é que sim. Deu muito certo. 



Para além do conteúdo técnico, para além das atividades inte-
rativas, que foram muitas, formou-se na ESMAFE/PR uma comuni-
dade, com profissionais comprometidos de todos os estados do País. 
E com essa comunidade, vimos o surgimento de um grande espaço de 
networking, com várias parcerias de negócios criadas e, especialmente, 
muitas amizades verdadeiras, forjadas online e em tempos difíceis.

É uma emoção apresentar essa obra, fruto de um período que 
rezamos para que não aconteça novamente. Por outro lado, torcemos 
para que essas amizades permaneçam, para que a paixão pelo Direito 
Previdenciário cresça e para que caminhemos juntos nessa jornada.

Aos nossos alunos e professores, só dou um recado: como diz a 
expressão romana, “A sorte favorece os corajosos”. Que a sorte vos siga, 
porque coragem não lhes falta. 

Érico Santos
Juiz Federal. Diretor da ESMAFE/PR
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A PRECARIZAÇÃO DO SISTEMA 
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

BRASILEIRO: A NEGAÇÃO AO 
ACESSO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS 

DE PROTEÇÃO E O RETROCESSO DO 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Cindy Rossana Morás Flores1

Sumário: 1 - Introdução. 2 - Processo histórico de precarização da Previdência 
Social antes da Emenda Constitucional nº 103/2019. 3 - Emenda Constitucional 
nº 103/2019: instrumento no processo de precarização da Previdência Social. 
4 - Conclusão. 5 - Referências.

Resumo: A previdência social, um dos braços do Sistema de Seguridade Social, 
foi delineada, na Constituição Federal de 1988 de modo a garantir a proteção 
aos cidadãos contra os riscos sociais. Ocorre que todo este sistema de proteção 
social tem sido, aos poucos, desmantelado pelas inúmeras alterações legislativas 
que muitas vezes se baseiam no frágil fundamento do déficit econômico. O 
trabalho tem por objetivo analisar algumas das principais alterações trazidas pela 
Emenda Constitucional 103/2019. Essas deixaram de lado a essência do Sistema 
de Seguridade Social que sempre primou pela proteção dos direitos sociais por 
meio da criação e disponibilização de políticas públicas aos cidadãos, visando a 
dignidade da pessoa humana. Dessa forma, se há uma vedação ao retrocesso dos 
direitos sociais, questiona-se como houve a desconstitucionalização da matéria 
previdenciária e as consequências destas alterações da legislação previdenciária. A 
ineficiência da garantia dos direitos sociais fundamentais traz como consequência 
imediata o aumento da exclusão e da desigualdade social. As alterações legislativas 
tornam desinteressante ao cidadão a filiação e a contribuição ao sistema, 

1 Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Pós-
graduanda em Direito Previdenciário e Processual Previdenciário da ESMAFE/
PR. Coordenadora Adjunta do IBDP em MG. Diretora Adjunta da Diretoria IBDP 
Jovem. Advogada. E-mail: cindymorasflores@gmail.com.
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desestimulam as relações formais de trabalho na mesma proporção em que se 
estimulam a mercantilização da previdência, incentivando sua privatização. O 
cenário atual da Previdência Social está totalmente desconectado dos fundamentos 
originais; a dignidade da pessoa humana deu lugar à premissa econômica e 
financeira, o que culminará num retrocesso do desenvolvimento social.

Palavras-chave: seguridade; previdência social; direitos sociais; políticas públicas.

1 - INTRODUçãO

Durante longo período de nossa história, o Brasil contou somen-
te com tímidas manifestações legislativas que visavam a proteção so-
cial, não havendo direito social garantido de forma irrestrita aos cida-
dãos. Wagner Balera e Thiago D’Avila Fernandes, na obra Fundamentos 
da Seguridade Social, separam de forma didática a evolução da proteção 
social no Brasil em seis fases, quais sejam: “Fase Embrionária (até 1922); 
Fase de Implantação (1923-1930); Fase de Expansão (1931-1959); Fase de 
Uniformização (1960-1965); Fase de Unificação (1966-1987); e, por fim, 
Fase de Seguridade Social (desde 1988)” (2015, p. 33).

O poder constituinte – pautado nos princípios da dignidade da 
pessoa humana, do valor social e do primado do trabalho, no ideário 
de bem-estar social –, estabeleceu em seu bojo o sistema de Seguridade 
Social. Esse sistema, por meio da criação de políticas públicas de pro-
teção social, abarca não somente a Previdência, como também a As-
sistência Social e a Saúde, que são braços harmônicos da Seguridade, 
porém independentes entre si. Sobre estes contornos constitucionais, 
Daniel Machado da Rocha e José Antonio Savaris destacam:

O modelo protetivo definido pela Constituição de 1988 representa 
verdadeiro avanço em relação à técnica anteriormente vigente, qual 
seja a da proteção oferecida pelos Seguros Sociais. Com a seguridade 
social, há ampliação da proteção social, destacadamente com: a) O 
reconhecimento do direito à saúde, com a garantia constitucional de 
“acesso universal e igualitário” às ações e serviços de saúde (CF/88, 
art. 196); b) A Previsão de um Regime Geral de Previdência Social, 
abrangendo as populações urbanas e rurais, decorrente do princípio 
da uniformidade e equivalência de benefícios e serviços às populações 
urbanas e rurais (CF/88, art. 194,II); c) A previsão de Regime Próprio 
de Previdência Social para servidores públicos titulares de cargo 
efetivo da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas 
suas autarquias e fundações (CF/88, art. 40); d) A garantia de 
benefício de prestação continuada da assistência social, no valor de 
um salário-mínimo, à pessoa idosa e à pessoa com deficiência que 
não possam prover sua subsistência ou tê-la provida pela família 
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(CF/88, art. 203,V); e) A expansão do financiamento, que passa a ser 
de responsabilidade de toda a sociedade, de forma direta e indireta, 
por meio da participação dos orçamentos da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios e de contribuições sociais (CF/88, art. 195, caput) 
(ROCHA; SAVARIS, 2019, p. 26).

O legislador originário delineou, além dos benefícios e dos re-
quisitos necessários para a sua concessão, as fontes de custeio para a 
manutenção e gerenciamento do sistema previdenciário. Por meio da 
contratação via filiação contributiva, o Sistema de Previdência Social, 
apoiado no princípio da solidariedade, garante a cobertura de eventos 
danosos que são financiados pela ampla base contributiva constitucio-
nalmente prevista. Com isso, delineou-se em nossa história um ver-
dadeiro pacto de proteção aos direitos sociais, elevando-os, inclusive, 
ao patamar de direitos fundamentais. Neste contexto, Farineli ressalta 
“que nada no direito pode ser considerado absoluto, mas quando se 
tratar dos direitos e garantias fundamentais, esta alteração somente 
poderá ocorrer para aumentá-los ou viabilizar sua utilização” (2018, 
p.60). Porém, mesmo com vedações ao retrocesso dos direitos funda-
mentais sociais, temos assistido, desde a promulgação da Constituição 
da República, o surgimento de inúmeras letras legislativas que vêm 
paulatinamente reduzindo a amplitude da proteção estatal e, conse-
quentemente, diminuindo a gama dos direitos sociais fundamentais 
cunhados originalmente pela Carta Magna. Os retrocessos são funda-
mentados exclusivamente nos alegados motivos econômicos e finan-
ceiros, dentre eles, o frágil argumento do déficit da previdência.

Todas as minirreformas ocorridas ao longo das últimas déca-
das visaram o endurecimento das regras e o aumento dos requisitos 
para o acesso aos benefícios previdenciários. Não sendo diferente, a 
recente Emenda Constitucional nº 103/2019, além de endurecer regras 
e aumentar requisitos, ainda eliminou benefícios, alterou o sistema de 
cálculos objetivando a diminuição dos valores, promoveu a “constitu-
cionalização (às avessas)” do direito previdenciário e desconstitucio-
nalizou grande parte da matéria previdenciária com o claro intuito de 
facilitar suas alterações. Salvador, Agostinho e Silva observam o pro-
cesso de reforma da previdência nos seguintes termos:

A reforma da previdência não pode ser ato unilateral do governo ou 
fruto de “negociação” política com o legislativo e direitos e garantias 
sociais, portanto, fundamentais não podem ser transigidos pelos 
representantes do povo e sim efetivados sob o prisma da igualdade, da 
preservação do estado de bem-estar social e sobretudo da dignidade 
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da pessoa humana, distantes dos frágeis argumentos dogmáticos 
que não possuem legitimidade alguma ao debate proposto em que os 
protegidos deveriam fixar todos os passos desta relevante trajetória 
(SALVADOR; AGOSTINHO; SILVA, 2019, p.69-70).

Seria como se estivéssemos caminhando na contramão do pro-
cesso histórico de desenvolvimento e democratização. Conforme lecio-
na Sachs (1998), não basta uma simples instauração da democracia e de 
suas instituições, devendo esta ser aprofundada dia a dia, objetivando 
sempre a expansão efetiva dos direitos de segunda e terceira gerações.

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo analisar algu-
mas das principais alterações trazidas pela Emenda Constitucional nº 
103/2019. Isso se justifica, pois, muitos pontos tratados nela conflitam 
com os princípios constitucionais fundantes da Seguridade Social.

Para que os objetivos do trabalho sejam atingidos, segue-se o 
tipo de pesquisa descritiva (Gil, 2018) e como estratégia de pesquisa a 
revisão bibliográfica para a compreensão constitucional, as políticas 
públicas, os direitos humanos, os direitos sociais e as questões relativas 
à seguridade social brasileira. Em um segundo momento, usa-se a es-
tratégia de pesquisa documental ao analisar a Emenda Constitucional 
nº 103/2019 sob a ótica constitucional e como as alterações trazidas por 
ela cooperaram para a precarização da Previdência Social no Brasil.

Pretende-se analisar a Emenda Constitucional nº 103/2019 sob a 
ótica dos direitos fundamentais, observar as principais alterações tra-
zidas por ela e quais as consequências destas alterações na sociedade. 
Com isso, busca-se analisar os impactos na eficácia e garantia dos di-
reitos sociais fundamentais, sopesando a possibilidade da negação ao 
acesso às políticas públicas e prováveis retrocessos sociais.

2 - PROCESSO HISTóRICO DE PRECARIzAçãO DA 
PREVIDêNCIA SOCIAL ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 
Nº 103/2019

O desmantelamento da Previdência Social é um processo con-
tínuo e complexo que passa desapercebido pelos olhos dos cidadãos 
que possuem poucos recursos e pouco acesso às informações para 
desvendá-lo.

José Antônio Savaris, na obra Uma teoria da decisão judicial da Pre-
vidência Social: contributo para superação da prática utilitarista, assevera 
que as principais premissas sustentadas pela hegemonia neoliberal de-
fendem o equilíbrio fiscal e o controle de gastos públicos, num cenário 
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de incentivo à liberdade econômica privada, em especial, ao mercado 
de capitais. O cenário de austeridade, em que o equilíbrio financeiro e 
atuarial toma posição de destaque, e o princípio da efetividade econô-
mica passa a ter valor fundamental, impulsiona o surgimento de legis-
lações que garantam a suposta subsistência deste sistema de proteção 
social. Ainda neste contexto, a globalização restringe o poder regula-
tório dos Estados, bem como, impõe reformas legislativas que visam 
a redução de gastos sociais, fomenta o mercado de capitais, enquanto 
desestimula ações positivas de proteção social, posto que, as políticas 
sociais podem representar o aumento déficit, sinalizando que o Estado 
não conseguirá arcar com suas contas, o que poderia repelir, ou deses-
timular investimentos privados.

É neste universo, e com base em tais fundamentos, que os direi-
tos sociais fundamentais vão, aos poucos, sendo suprimidos. Pode-se 
dizer que a importância das políticas sociais é substituída pelo discur-
so do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema que garantiria o estí-
mulo do mercado de capitais. Isso faz com que nos distanciemos ainda 
mais dos princípios constitucionais fundantes da Seguridade Social.

As reformas na Previdência Social visam acima de tudo susten-
tabilidade do sistema e sua eficiência econômica, mesmo que isso sig-
nifique redução de prestações sociais; em um cenário neoliberal, tais 
direitos sociais se tornam inconvenientes. Assim, o projeto neoliberal 
possui objetivos totalmente diversos daqueles que inspiraram o welfare 
state; as falhas desse projeto já se evidenciaram em algumas nações em 
que a sociedade não foi levada ao progresso social, nem mesmo econô-
mico. Conclui-se, então, que a redução do déficit é um mito neoliberal 
(Savaris, 2011).

O argumento do déficit econômico faz com que todos acreditem 
que futuramente o Estado não conseguirá assumir suas responsabili-
dades financeiras, tal fundamento traz insegurança aos cidadãos. Es-
ses, sem imaginar as reais intenções dessa manobra, acabam apoiando 
reformas que restringem seus próprios direitos.

Conforme analisa Savaris (2011) os direitos sociais fundamen-
tais garantidos por nossa Carta Magna destoam dos objetivos neoli-
berais. Os princípios que embasaram a criação da Seguridade Social 
foram sendo gradativamente rechaçados pelo movimento conservador 
contrarreforma de 1987 a 1992, e assim, o ideário de bem-estar social 
e o projeto constitucional foram sofrendo reformas e retrações, antes 
mesmo de se ter alcançado seus objetivos.

Sobre a primeira alteração legislativa previdenciária pós Consti-
tuição Federal de 1988, José Antonio Savaris observa:
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A primeira alteração significativa operada no Regime Próprio dos 
Servidores Públicos surgiu com a EC 03, de 17.03.1993, que dispôs 
expressamente que “As aposentadorias e pensões dos servidores 
públicos federais serão custeadas com recursos provenientes da União 
e das contribuições dos servidores”. Haveria ali uma alteração da 
concepção no que toca à aposentadoria do servidor público, tida até 
então como remuneração do servidor na inatividade ou um prêmio 
pelo exercício da função pública pelo tempo disposto na legislação 
regente. (SAVARIS, 2011, p.130-131)

No ano de 1994, foram extintos por meio da Lei nº 8.870, de 15 de 
abril de 1994, o abono de permanência e os pecúlios, a saber:

No Regime Geral de Previdência Social – RGPS, as alterações 
significativas da Lei de Benefícios da Previdência Social (Lei 8.213, de 
24.07.1991) iniciaram-se com a Lei 8.870, de 15.04.1994, que aboliu duas 
prestações previdenciárias: o abono de permanência em serviço, para 
o segurado que, fazendo jus à aposentadoria integral por tempo de 
serviço, permanecesse em atividade sem requerer o benefício; os pecú- 
lios, devidos ao segurado aposentado que continua a exercer atividade 
remunerada. Cumpre destacar que até se percebia uma lógica na extin- 
ção desses pecúlios, na medida em que o mesmo ato legislativo trouxe 
também a isenção para o aposentado por idade e por tempo de serviço 
que exerce ou volta a exercer atividade do RGPS. (SAVARIS, 2011, p.131)

Observa-se que as alterações legislativas se dão, inicialmente, 
de forma tênue e gradativa, promovendo modificações que, num pri-
meiro momento, soam imperceptíveis e inofensivas. Mas, essas altera-
ções são verdadeiras portas de entrada que preparam o terreno para 
as alterações futuras, mais lesivas e impactantes. Neste cenário, a Lei 
nº 9.032/1995 ficou conhecida por burocratizar demasiadamente a apo-
sentadoria especial, além de outras importantes alterações pontuadas 
abaixo:

A seguir, a Lei 9.032, de 28.04.1995, trouxe o que se pode dizer uma 
verdadeira reforma na legislação previdenciária ordinária: a) 
exigência de contribuição previdenciária do segurado aposentado 
que continua a exercer atividade remunerada, sendo que ele somente 
faria jus, em termos de contrapartida, ao salário-família, ao auxílio-
acidente e à reabilitação profissional; b) excluiu a “pessoa designada” 
do rol de dependentes, isto é, vedou a possibilidade de o segurado 
designar dependentes para recebimento de pensão por morte e 
auxílio-reclusão; c) alterou os critérios de cálculo da renda mensal 
inicial dos benefícios acidentários, equiparando-os à sistemática dos 


