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Justiça aparte, o caos 
, As questões referentes à Previdência 
Social podem ser vistas de dois ângulos: o 
'cia justiça social e o da viabilidade do sis-
-tema. No que diz respeito a este último é 
*que pretendemos examinar o texto apro-
Ivado pelos constituintes, uma vez que é 
'notória'! imqúidade do atual sistema sob 
muitos jtepejçlps, mas nem por isso as ad-

'IrrinistrâéÔèTBa Previdência souberam re
solver o problema da compatibilidade en
tre receita e despesa. 

Ao estabelecer de certa forma a justiça 
'social no tocante ao sistema de aposenta-
rilòria, a Assembleia Nacional Constituinte 
determinou que os benefícios previdenciá-
rios manterão sempre seu valor real; que a 
aposentadoria se fará aos 65 anos (para os 
homens) ou 60 anos de idade (para as mu
lheres) ou após 35 e 30 anos de trabalho, 

;• respectivamente. Nisso não alterou o 
. Atualmente existente. Reduziu a idade de 
^aposentadoria para os trabalhadores ru-
[ tfais, para o produtor rural em regime de 
^economia familiar, o garimpeiro e o pesca-
,dor artesanal. Se há inovação, ela se deve 

- mais ao fato de ser inscrita na Constitui
r ã o , pois pela atual sistemática a lei ordi
nária pode definir aquilo que se convencio
nou chamar de aposentadoria especial. A 
Assembleia inova ao reconhecer, como dis-

; 'se o deputado Delfim Netto, que a inflação 
será permanente, tanto assim que estabe
lece que a aposentadoria se pagará de 

„ acordo com cálculo feito sobre as contri-
buições dos últimos 36 meses, corrigidas 
monetariamente. Resta saber quem paga
rá essa conta. 

Quando perguntamos "quem pagará a 
conta" temos em vista a progressiva carga 

-financeira que cairá sobre os cofres da Pre
sidência Social — e cairá necessariamente, 

, porque se as aplicações feitas pelo sistema 
-de seguridade social não forem não apenas 
- corretas, mas realizadas igualmente com 
'r alguma previsão astrológica, o déficit do 
.iistema será necessariamente alto. Na ver-
' idade, devendo os benefícios ser constantes 
«m valor feál; devendo a Previdência pa-

t-èar ò 13° salário aos aposentados e deven
do os valores das últimas 36 contribuiçõejst 

dos trabalhadores ser monetariamente 
corrigidos no momento da aposentadoria, 
a primeira delas deverá ser aplicada pela 
Previdência prevendo a taxa de correção 
que incidirá sobre ela no momento em que 
o trabalhador se aposentar. Em outras pa
lavras, a Previdência Social terá de saber 
antecipar em três anos as taxas de infla
ção e desajuste monetário para poder apli
car seus recursos de molde a mantê-los 
sempre constantes em valor real, qualquer 
que seja o momento do desembolso. 

Esse é um aspecto do problema. O ou
tro é que, apesar de restabelecer de certa 
forma a justiça (monetária), a nova Consti
tuição não resolveu a questão que hoje 
preocupa quantos se aposentam, pois nin
guém que perceba mais de 20 salários mí
nimos (máximo atual de contribuição) re
ceberá mais do que esses 20 salários míni
mos. O reajuste monetário apenas corrigi
rá parte da distorção e amenizará um pou
co a triste situação em que vive o aposen
tado, mas não lhe permitirá dizer adeus ao 
trabalho e gozar do merecido ócio. A me
nos que ele entre em um dos sistemas de 
previdência privada — que sofreram em 
sua liquidez com o Plano Cruzado — ou 
nos planos que vierem a ser criados pela 
Previdência oficial (com prémios eleva
dos), aposentar-se continuará sendo um 
drama para os que conseguiram ao longo 
de 35 anos de trabalho fazer jus a salários 
altos. 

Há outro aspecto da questão que deve
rá ser considerado, tendo em vista os limi
tes de aposentadoria e as facilidades que a 
lei poderá conceder aos que trabalhem em 
"condições especiais, prejudiciais à saúde 
ou integridade física": é o fator demográfi
co, quando relacionado com investi
mentos. 

A não ser que a lei regulamentadora 
das contribuições para a Previdência So
cial imponha severos recolhimentos às em
presas, à aposentadoria de cada trabalha
dor deve corresponder ingresso de seis a 
oito novos no mercado de trabalho. Esse 

4 jogo de seis terem de sustentar um é que 
• faz o drama da Previdência Social em to

dos os países. Ora, o jogo poderá desenvol-
ver-se sem que a banca quebre, enquanto o 
mercado de trabalho puder absorver os 
trabalhadores necessários para financiar a 
aposentadoria do que se retira. Se os in
vestimentos se retraírem, ou se a taxa de 
crescimento demográfico for maior do que 
a poupança nacional e externa puder ab
sorver pela criação de novos empregos, se
rá impossível bancar esse jogo — o que 
obrigará o Tesouro á financiar o pagamen
to dos benefícios, ou o Executivo a aumen
tar a contribuição da empresa para o sus
tento da Previdência. 

O problema da; Previdência Social — 
vale dizer, a correta adequação entre suas 
receitas e seus dispêndios em atendimento 
de casos de doença, auxílios vários, garan
tia do salário à gestante licenciada, seguro 
desemprego, aposentadoria e pensão por 
morte — estará sempre condicionado à de
mografia e à capacidade de o sistema eco
nómico produzir empregos. Ao longo da 
história dos países industrializados, as lu
tas sociais não se centraram em obter be
nefícios inscritos nas Constituições, mas 
reais, garantidos pelos acordos obtidos 
com as empresas ou leis ordinárias vota
das pelos Parlamentos. A Assembleia Na
cional Constituinte desconheceu a histó
ria, como insiste em não entender nada de 
economia. Para a maioria de seus mem
bros, a riqueza nasce por si, e o Estado 
pode gerá-la a qualquer momento, nas 
aplicações do open. No fundo, foi o péssi
mo exemplo da Previdência Social, hoje, 
cuja direção em alguns meses consegue 
equilibrar o orçamento dela mediante os 
ganhos monetários advindos da aplicação 
nos títulos da dívida pública que o sistema 
auxilia a criar, que deve ter levado os cons
tituintes a inscrever na Constituição tudo 
o que nela colocaram a esse respeito. Para ! 

os constituintes, nada custa, desde que 
seja feito pelo Estado. Esse é o cerne do 
pensamento que politicamente se denomi
na populismo estatizante. Ele levou a Ar
gentina e outros países à desgraça econó
mica, e acabará por conduzir o Brasil ao 
mesmo destino. Justiça social à parte. ). 


