
Com previsão de déficit na casa dos R$209 bi para o ano de 2019, as contas da 
Previdência Social pesarão enormemente para os cofres públicos, algo em torno de 
2,76% do PIB já nesse ano, conforme se lê em: 
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2018/04/12/pldo-preve-deficit-da-
previdencia-em-r-208579-bi-em-2019-diz-planejamento.htm e, com projeções de 
crescimento para os anos vindouros 

Certamente, independente de o governo ser de esquerda, centro ou de direita, como 
sabidamente é o atual - "capitalista neoliberal", o peso de tal rombo, o da Previdência, 
gera grandes discussões, não sendo demérito deste ou daquele governo a tentativa de 
equilibrar e equacionar as contas públicas, principalmente as que envolvem as do déficit 
previdenciário. 

Como vemos em : https://saberalei.jusbrasil.com.br/artigos/418583026/deficit-da-
previdencia-social-existe-ou-nao-idade-para-aposentadoria - "O chamado déficit 
previdenciário é um tema levantado por todos os Governos  quando surge o assunto 
“Reforma da Previdência”. Todos afirmam (grifo nosso) que é preciso equilibrar as contas 
da previdência sob pena de inviabilizar a manutenção do sistema e o pagamento de 
benefícios futuros, devido o aumento no número de concessão de benefícios  e o 
envelhecimento da população brasileira. 

Há quem defenda que não existe tal déficit, afirmando que há inclusão de servidores 
federais (civis e militares) no rombo, projeções "exageradas" de envelhecimento da 
população e má gestão dos recursos, conforme é apontado pela colunista Mariana 
Schreiber no site uol - https://economia.uol.com.br/noticias/bbc/2017/11/02/afinal-existe-
mesmo-rombo-na-previdencia.htm. 

Disponível em: https://www.politize.com.br/reforma-previdenciaria-paises-que-fizeram/ 
"Importante entender o principal modelo de Previdência social  do mundo, o sistema de 
repartição , e seu oposto, o sistema de capitalização . No modelo de repartição, as 
contribuições dos trabalhadores ativos pagam os benefícios dos aposentados e 
pensionistas. É como funciona a previdência no Brasil e na maior parte dos países ainda 
hoje."  

Em:https://dieliwebers.jusbrasil.com.br/artigos/525208198/o-deficit-da-previdencia-social-
mito-ou-realidade aponta-se que "Outrossim, não se pode falar que não há a necessidade 
de reforma da Previdência Social, uma vez que o superávit da seguridade social vem 
diminuindo com passar dos anos. Uma das principais causas da crise que assola a 
previdência e causa o famigerado déficit, seria o envelhecimento da população brasileira 
e o número cada vez menor de filhos, porquanto o número de beneficiários seria maior 
que o número de contribuintes, desequilibrando assim as contas da Previdência."  

Fato é que a preocupação com a Reforma Previdenciária é, por assim dizer, mundial. 
países como Itália, França, Alemanha, Suécia, entre outros, buscam soluções para os 
seus problemas financeiros previdenciários, tendo sistemas bem parecidos/similares aos 
do Brasil, cabendo, desta forma, as suas citações como referência. 

Se faz necessário, não há dúvidas, que seja cobrada participação e contribuição de 
TODOS, sem exceção, que de alguma forma ou de outra, fazem jus à sua remuneração 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3022&m=db


de aposentadoria, usando-se o princípio da isonomia, dirimindo desta forma, a criação de 
grupos/classes contempladas com benesses, promovendo-se a justiça e a paz social. 

 




