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RESUMO: O presente trabalho tem o intuito de elaborar uma breve abordagem histórica sobre a 
Previdência Social no Brasil, desde a época de sua criação, bem como o surgimento da necessidade para 
tal, analisando ainda, as justificativas que embasam a concessão de benefícios para os seus segurados, a 
abrangência de suas atividades e o consequente déficit criado em seus cofres, tendo como causadores, 
dentre outros, às fraudes ao Sistema Previdenciário, a concessão de benefícios com valores exorbitantes e 
a discrepância entre a cobertura de seus serviços e benefícios concedidos, comparados com a sua 
arrecadação total de contribuições. Para isso, foi utilizado o método histórico analítico, baseando-se por 
bibliografias, artigos científicos, por meio de uma releitura, criando-se também nesse contexto, uma 
pesquisa explicativa acerca do tema citado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Benefícios; Déficit; Previdência Social. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A Previdência Social possui base legal na Constituição Federal em seu artigo 201, 
sendo esta, um dos órgãos formadores da Seguridade Social (artigo 194 da Constituição 
Federal), composta ainda pela Assistência Social e pela Saúde.  A Previdência possui um 
rol de contingencias nos quais irá servir de amparo para os seus contribuintes, podendo 
citar entre outros, os eventos morte, invalidez, doença, pensão por morte, etc. 

Devido a uma política organizacional e consecutivas gestões de certo modo falhas, 
exercidas desde o tempo de sua criação e que se arrastam até os dias atuais, não 
obstante a grande abrangência de seus serviços, somadas às fraudes ao Sistema e 
dificuldade em arrecadação por parte dos contribuintes, o déficit atual do Sistema chega 
em torno de R$ 60 bilhões, com estimativa de crescimento de 10% a cada ano, se 
continuar com a mesma política implantada atualmente. 

Dessa forma, o presente tem como precípua maior, a intenção de evidenciar os 
rombos existentes nos cofres da Previdência, bem como, almeja apontar novos caminhos 
a serem seguidos, métodos mais eficazes de gestão que possibilitem um recuo nesses 
dados, bem como a extinção de fraudes e irregularidades no Sistema, garantindo para as 
futuras gerações a possibilidade de gozarem de um benefício concedido graças a sua 
contribuição, além de possibilitar aos que realmente necessitam utilizar-se da máquina 
previdenciária. 

Para isso, apontam-se possíveis soluções para o problema, como por exemplo, a 
redução dos benefícios recebidos, o aumento na idade mínima para se aposentar, já que, 
devido ao aumento da expectativa de vida no país, aumenta-se o número de pessoas que 
deixam de contribuir e passam o resto de suas vidas recebendo benefícios. Além da 
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possibilidade de aumento na contribuição dos ativos, e criar, na medida no possível, 
contribuição para aquelas pessoas que já são assistidas pela Previdência.  

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
O método utilizado para a elaboração do presente trabalho foi o histórico analítico, 

fazendo uso de bibliografias acerca do Sistema Previdenciário, artigos científicos sobre as 
crises vivenciadas pela Previdência, analisando as falhas e irregularidades existentes 
dentro do Sistema que possibilitaram chegar ao patamar em que se encontra, permitindo 
assim, a realização dos apontamentos tidos como métodos passíveis de frear a crise em 
que se encontra e se encaminha a Previdência Social. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O conhecimento da construção e do desenvolvimento do sistema previdenciário 
provedor de condições básicas de subsistência para os necessitados, ou que ainda 
concede benefícios pecuniários para os que contribuíram com a máquina previdenciária, 
evidencia-se cada vez mais as fraudes que ocorreram e ocorrem na Previdência Social. 

Estas fraudes provocadas por pessoas que nunca precisaram da proteção do 
Estado para manter sua sobrevivência, mas que passam sua vida, ou ao menos parte 
dela, beneficiando-se da Previdência, ocasionam não só gastos indevidos, mas sim o que 
causa maior gravame: a impossibilidade do sistema alcançar quem realmente precisa da 
proteção do Estado para ter uma vida digna e com qualidade, direito esse, fundamental e 
constitucionalmente conferido a todos os cidadãos. 

 Assim, busca-se instigar e dar o mínimo de embasamento para que novos projetos 
possam surgir para que cada vez mais a sociedade possa ser igualitária, não somente de 
valores, mas também de direitos e principalmente, do acesso a eles, o que muitas vezes 
não é concebido, mesmo sendo legalmente existente, procurando soluções para evitar 
novas fraudes, extinguir as já existentes e buscar o equilíbrio na receita dos cofres da 
Previdência, onde o rombo ultrapassa a casa de bilhões de reais. 
 
4. CONCLUSÃO 

 
Dessa forma, além de apontar possíveis métodos de solução para o tema, a maior 

intenção do trabalho é a conscientização e instigação não só dos operadores do direito, 
mas, sim da sociedade como um todo, pois somente com o entendimento e 
esclarecimento de todo funcionamento do Sistema, é que pode-se cada vez mais, haver o 
surgimento de novas ideias e sugestões para solucionar essa realidade vivida, seja por 
meio de métodos utilizados ou por novos aforamentos em outros trabalhos científicos. 
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