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Reformas, Trabalhista, da Previdência
e Tantas Outras: O que Realmente
se Pretende com Isso?
Desde a promulgação da Cons tuição Cidadã de
1988, “reforma” é expressão das mais correntes
nas falas dos que governam Pindorama. Mesmo
antes de ser promulgada, ainda nos idos de 1987,
quando ainda tramitava na Assembleia
Cons tuinte sob a batuta do inesquecível Doutor
Ulysses, o então Presidente da República, José
Sarney, já va cinava que a Carta Magna vindoura
tornaria o país “ingovernável”.
Não explicitou, contudo, o então mandatário mor
do Brasil à época o que traria tal “ingovernabilidade”. Arremedou o discurso de caos no sistema
polí co que poderia ser instaurado com propostas de parlamentarismo ou de negação à extensão
de seu mandato, que era para ser de 4 anos se
cumprido fosse pelo saudoso Doutor Tancredo,
para 5 anos.
Reforma polí ca, ninguém nega, sempre foi
urgente. De fato, não se governa um país com um
presidencialismo que invariavelmente necessita
de ampla maioria no Congresso para aprovar as
suas medidas de gestão. Nada contra pres giar a
posição majoritária do Parlamento, ao revés
disso, a necessidade de submeter as decisões e
ações do Poder Execu vo ao controle do
Congresso é contrapeso indispensável à preservação do regime democrá co que, diz a máxima, “´é
o pior dos regimes, excetuando todos os outros”.
O grande entrave ao dito “presidencialismo de
coalisão” reside na formação do Parlamento. Não
se sustenta uma gestão ou um governo que é
eleito sem maioria no Congresso cuja missão é
moderá-lo. Congresso eleito sem a mínima
proporcionalidade representa va dos entes
federa vos, com parlamentares igualmente
eleitos por quan dade ínﬁma de votos enquanto
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outros muito mais votados não alcançam o
mandato.
Mas essa é uma discussão que não pretendemos
esmiuçar agora, porquanto essa Reforma Polí ca
a rigor nunca foi realmente discu da com a
profundidade necessária, certamente pelo fato
de não haver interesse de muitos dos que, desde
antes de 1988, perpetuam-se no Congresso
Nacional.
A real intenção por detrás do discurso da necessidade de “reformas” veio à tona pouco tempo
depois de promulgada a Cons tuição de 1988: os
direitos sociais previstos no art. 6º da CF “aumentariam as despesas públicas e desorganizariam o
sistema tributário”. Palavras do Presidente Sarney
que ainda hoje são repe das como mantra ou
axioma pelos que defendem o dito “Estado
mínimo”.
Sem dúvida, os direitos sociais à educação, saúde,
alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer,
segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, assegurados pela Cons tuição, custam caro.
Exigem custeio por meio de tributos que, para
preservar a situação de jus ça social, devem ser
progressivos, cobrando-se mais de quem mais
tem.
Exigem ainda racional e republicana des nação
destas receitas arrecadadas pelo Estado. Priorizar
a des nação de tais receitas públicas ao custeio
dos direitos sociais insculpidos com rigidez pétrea
é dever imposto pela Cons tuição Cidadã.
O que vem ocorrendo, entretanto, é a inversão
destas prioridades.

Pres gia-se uma polí ca tributária, monetária e
ﬁscal cuja ﬁnalidade indisfarçável é garan r o
pagamento de exorbitantes juros da dívida
pública, proporcionando ganhos vultosos a um
sistema ﬁnanceiro e bancário e aos que dele se
beneﬁciam especulando, em prejuízo das
polí cas sociais que a Carta Magna elegeu como
prioritárias.
Busca-se imputar a causa do déﬁcit ﬁscal às
polí cas sociais, mas os sucessivos governos
eleitos desde 1989 em nenhum momento
veram a coragem de enfrentar essa polí ca
monetária perversa.
Para se ter uma ideia dessa drenagem de recursos des nados ao pagamento de encargos da
dívida pública, somente nos anos de 2012, 2013,
2014 e 2015, respec vamente, as despesas com
juros da dívida pública somaram R$ 207 bilhões,
R$ 218 bilhões, R$ 243 bilhões e R$ 367 bilhões,
segundo números oﬁciais. Mais de um trilhão de
reais, portanto, somente nesse período de 4
anos, sem contar correção monetária e juros que
seguramente duplicariam essa quan a.
Soma-se a isso um sistema tributário deﬁciente,
injusto e ultrapassado vigente no Brasil, com
caráter ni damente regressivo, que onera em
excesso trabalhadores, classe média e o setor
produ vo, mas não incomoda os que detém
grandes fortunas, auferem consideráveis lucros
em operações ﬁnanceiras meramente especulavas e ainda deixa muitas lacunas para a sonegação, bastando para tal conclusão considerar a
vultosa quan a de dinheiro trazido de volta ao
País com as recentes “repatriações”.
Outra questão a ser sopesada é o nível de reservas cambiais internacionais do Brasil. Segundo
dados do BACEN, a posição atual das reservas
internacionais ultrapassa 377 bilhões de dólares
(mais de 1 trilhão e 258 bilhões de reais) e tão
somente para manter esse nível de reservas
es ma-se que o país tenha gastado mais de 2%
do PIB (mais de 100 bilhões de reais, portanto, ao
ano) nos anos de 2015 e 2016, em virtude do
custo de carregamento das reservas (diferença
entre a taxa Selic, paga pelo governo para capta-

ção das reservas e o rendimento destas).
Para manter essa polí ca que subjuga o País,
optaram os úl mos governos (de direita ou de
esquerda, pouco importa) por sacriﬁcar as
polí cas sociais exigidas para implementar os
direitos previstos no art. 6º da Cons tuição
Federal.
A falaciosa pregação de necessidade urgente de
reforma da Previdência deixa isso hialino.
Propaga-se um déﬁcit da Seguridade Social, mas
ninguém explica o des no da montanha de
recursos desviados do orçamento da seguridade
pelas desvinculações de receitas da União (DRU).
Estudos da Associação Nacional dos Auditores
Fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP),
apontam que de 2001 a 2015 foram desvinculados das receitas da Seguridade Social mais de 602
bilhões de reais, em valores nominais, sem
atualização monetária e juros. Estes, se computados, redundariam na monta superior a 2 trilhões
e 532 bilhões de reais.
Todo esse dinheiro seguramente foi des nado à
formação de superávit primário para pagamento
dos serviços da dívida pública.
De semelhante modo, é falacioso o argumento
que tenta atribuir aos direitos trabalhistas o mal
afamado “Custo Brasil” que aniquila a compe vidade produ va do país e deses mula a criação de
empregos. Entrevista recente do economista
Márcio Pochmann à Carta Capital assevera que
atualmente a mão-de-obra chinesa custa 16%
mais que a brasileira, enquanto o custo de um
empregado nacional corresponde a apenas 17%
de um similar nos Estados Unidos.
Bem se vê, diante desses dados, que reformas
são absolutamente necessárias. A questão é
discernir quais reformas precisam de fato ser
implementadas e quem deverá pagar o custo
delas. Oxalá tenhamos nós, o povo brasileiro, os
esclarecimentos necessários e o sagrado direito
de fazer estas escolhas e, mormente, o respeito
dos que nos governam em fazer valer as escolhas
que democra camente ﬁzermos.
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Atividade Física e Magistratura:
É Possível Conciliar?
Não tenho tempo, preciso colocar minhas
sentenças em dia, tenho muitas audiências hoje,
preciso fazer mercado, levar meu ﬁlho na escola,
ai que preguiça de acordar cedo, chego cansado
em casa após o trabalho....
Você já deu uma destas desculpas ao ser ques onado porque não pra ca alguma a vidade
sica?
O magistrado desempenha um trabalho tenso,
denso e intenso, o qual acarreta um grande
esgotamento mental, sico e até emocional para
a grande maioria.
Começar uma a vidade sica não é tão fácil
como se imagina.

alguma forma. E pode ter certeza que isto lhe
acarretará uma signiﬁca va mudança de vida,
especialmente, na qualidade de sua vida.
Mesmo para aqueles que pra cam algum
esporte diariamente ou em alguns dias da
semana, acordar cedo para iniciá-lo nem sempre
oferece qualquer po de prazer, ao contrário do
que muitos pensam. Chegar em casa depois de
8/10 horas de trabalho, ves r-se e encarar a
ginás ca também não se mostram tarefas fáceis
para a maioria das pessoas.
Então, qual é o segredo das pessoas que fazem
com regularidade a a vidade sica, mesmo
estando na mesma proﬁssão dos que não acham
tempo para pra cá-la?

Nosso corpo não foi feito para gastar
calorias. Pelo contrário! Ele tende a
armazenar energia para gastos
imprevisíveis, como por exemplo,
quando ﬁcamos doentes. Ou seja,
somos preguiçosos por natureza
(opa, não me venha com mais essa
desculpa...rs...).
Se você cresceu no meio do esporte e
o aprecia, com certeza se sente mais
à vontade com a prá ca da a vidade
sica. Caso contrário, terá que
incorporar isso no seu dia de a dia de
Jogos da ANAMATRA 2013
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Um dos principais mo vos é que elas sabem
que, apesar de toda a diﬁculdade que terão para
realizá-la, o ganho sico e emocional que vem
depois é recompensador, e muito! A conhecida
máxima la na “mens sana in corpore sano”,
nuca foi tão atual! Signiﬁca não apenas que
precisamos de um corpo são para uma mente sã
e vice-versa, mas sobretudo, perceber a importância de um equilíbrio saudável no modo de
viver a vida. A vida é um eterno equilíbrio!
Estudos comprovam que quem pra ca alguma
a vidade sica dorme e se alimenta melhor,
consegue manter o peso com mais facilidade e
ﬁca menos doente do que os sedentários.
Somente 30 minutos por dia já é o suﬁciente!
Aliado a isso, a a vidade sica traz um ganho
especial no dia a dia: o bom humor! Durante a
realização dela, há liberação de vários hormônios como endorﬁna, dopamina e serotonina, os
quais ajudam a nos manter mais calmos, trazendo uma sensação de bem-estar, relaxando o
organismo. Isso se traduz numa melhor relação
no trabalho e na família, combate o estresse e
melhora signiﬁca vamente a autoes ma.
Além disso, a necessidade de se estabelecer uma
prá ca regular faz com que passemos a desenvolver habilidades como disciplina, perseverança, resiliência e conﬁança, sem falar na grande
sa sfação de ver os resultados posi vos do
esforço se concre zando e o autoconhecimento
que adquirimos com isso.

Jogos da ANAMATRA 2013

Grupo de caminhada Sorocaba

Constata-se, ademais, o aumento de produ vidade, na medida em que a a vidade sica tende
a tornar a pessoa mais alerta e de bem com a
vida. Alia-se à a vidade sica o contato com
outras pessoas que também a pra cam,
ampliando as amizades e o contato social.
E aí? Convencido de que precisa sair do sofá,
diminuir umas gordurinhas que teimam em ﬁcar
no seu corpo e melhorar sua qualidade de vida?
Então, junte-se a nós na 1ª Caminhada e corrida
Somos Todos AMATRA XV, que será realizada no
dia 06 de agosto, domingo, às 8h30, na Lagoa do
Taquaral (portão dos pedalinhos).
Esperamos vocês para encarar esse desaﬁo
junto com a gente!
Par cipe da seção ‘‘Toga Sarada’’ nas próximas
edições, entre em contato com Regina
Rodrigues Urbano: reurbano@terra.com.br
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AMATRA XV PELO MUNDO

Gislene Aparecida Sanches
Juíza do Trabalho da 15ª Região

De San Francisco (Califórnia)
a Salt Lake City (Utah) – EUA

Eis o mentor e entusiasta deste roteiro inusitado: o desembargador do TRT 15 recentemente
aposentado, Flavio Allegre de Campos Cooper,
que idealizou um programa para juízes e servidores estudarem Direito do Trabalho e Mediação
nos EUA. Com a sua veia empreendedora e
carisma pessoal, Dr. Cooper convenceu professores e juristas do outro lado da América a
encamparem o projeto.

Amanda Maeno Silva Proença, Ana Cláudia
Torres Vianna, Arthur Alber n Neto, Caio
Pugliesi Barbulio, Cris ane Souza de Castro
Toledo, Eduardo Costa Gonzales, Erika Ferrari
Zanella, Flavio Allegre de Campos Cooper,
Gislene Aparecida Sanches, Gustavo Naves
Guimarães, Maria Leonor Cooper, Michele do
Amaral, Pedro Henrique Maeda de Paula,
Roberto Guenji Koga, Rosana Nubiato Leão e
Valdir Barbieri Junior. Indivíduos de variadas
idades, histórias e lugares embarcaram para os
EUA – não em busca do “sonho americano” –
talvez imbuídos de expecta vas dis ntas
(estudar, passear, comprar, conhecer outra
cultura, rever amigos/familiares, treinar o
inglês?). O clima era de diversidade e república
estudan l, que se manteve durante toda a
viagem. Es vemos juntos de 5 a 13 de novembro
de 2016.

A delegação que se aventurou foi a seguinte:

Chegamos em São Francisco no sábado, 5/11.

Qual é o elo entre estes dois des nos nos
Estados Unidos da América: São Francisco (SFO)
e Salt Lake City (SLC) - distantes 1.184 km? Um
viajante desavisado provavelmente não escolheria tal i nerário. No entanto, ele foi percorrido
por um grupo eclé co do Brasil, mais precisamente do interior do Estado de São Paulo, na
verdade dos vários interiores que o Tribunal
Regional do Trabalho de Campinas agrega.
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Logo que saímos do aeroporto, rapidamente
descobrimos o que era uma super shu le ( po de
van) e que a nossa, reservada do Brasil para o
traslado aeroporto-hotel, não estava lá e quando
ﬁnalmente chegou, a shu le não se revelou tão
super (por pouco as malas não cabiam). Mas,
como se sabe, imprevistos são também companheiros de viagem e não podem abalar os ânimos.
E não nhamos tempo para perder com contratempo: o único ﬁm de semana livre para passear
em SFO nos esperava.
Nas canções e guias de turismo, São Francisco é
descrita como linda e vibrante. Isso se conﬁrma a
cada momento quando estamos lá. As belezas
anunciadas existem inegavelmente, entre elas: o
cartão postal da cidade, a Golden Gate Bridge
(famosa ponte de 227m de altura, que liga São
Francisco a Sausalito, da qual se observam vistas
incríveis ao longo dos seus 2.737m); Lombard
Street (ostenta o tulo de rua mais sinuosa do
mundo); Fisherman´s Wharf (bairro nos arredores
do cais com restaurantes, bares, lojinhas, aquário,
além de vista privilegiada da Ponte Golden Gate e
a Ilha de Alcatraz – esta foi sede de grandioso
presídio que abrigou ilustres como Al Capone,
onde atualmente funciona museu de história);
bondes (cable car) bem conservados e em pleno
funcionamento, deliciosos para passear vagarosamente; iguarias para saborear, como frutos do
mar fresquinhos, o caranguejo gigante (dungeness crab) e a sopa cremosa de mexilhões no pão
(claim chowder), ou ainda, chocolates e sorvetes
na Ghirardelli; Painted Ladies (conjunto de casas
vitorianas de Alamo Square); Union Square e
Market Street para ver ou comprar em lojas
badaladas e de grife; Twin Peaks (mirante para
apreciar a paisagem peculiar da cidade); entre
outras tantas possibilidades. Os antenados Koga e
Pedro aproveitaram para conhecer o tecnológico
Vale do Silício, onde ﬁcam as sedes da Google,
Apple e Facebook; es caram o passeio e visitaram
a renomada Universidade de Stanford, em Palo
Alto.
SFO é uma cidade pulsante, com luz própria, aliás
com vários ma zes de luz dependendo do horário
do dia e da noite, moderna – porém não acelerada
– com gente de toda parte do mundo circulando

por suas convida vas e agradáveis
ruas/avenidas. A propósito, a cidade é amiga dos
pedestres, andar a pé sem des no certo é um
prazer adicional, mas se você não for amante de
longas caminhadas ou de bicicletas, tudo bem,
porque há vasto e eﬁciente transporte público
(bonde, ônibus, metrô, trem nos levam a qualquer lugar). Ah, vale contemplar o Oceano
Pacíﬁco...

Menos impactante não foi começar os estudos e
conhecer as ediﬁcações dos Tribunais. Pela
manhã, no primeiro dia de curso, gen lmente o
Juiz John Cliﬀord Wallace foi nos encontrar no
Hotel Carriage Inn – recomendado pela sua
elegante esposa – o qual, além de aconchegante,
estava bem localizado, no Centro de SFO, a duas
quadras do Tribunal de Apelação do 9.º Circuito.
Assim, na segunda-feira (7/11), fomos a pé ao
Tribunal de Apelação United States District Court
for the Northem District of California – no qual o
Juiz Wallace é Senior Judge, Chief Judge
Emeritus, United States Court of Appeals. O
Tribunal é majestoso e tem forte esquema de
segurança (website público:
www.ca9.uscourts.gov). O prédio aonde está
instalado já funcionou como posto de correio e
passou por terremoto em 1989, como nos
contou J. Wallace. Os magistrados de primeiro
grau, Phyllis Hamilton e Jon Tigar, que atuam na
U.S. District Court, deram as boas-vindas,
explicaram o funcionamento do Tribunal e
esclareceram as dúvidas do grupo; e o juiz
Howard Herman (Director of Alterna ve Dispute
Resolu on) teceu comentários sobre o Processo
de Mediação.
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No mesmo dia viajamos de BART (bay area rapid
transit) – metrô – para a University of California
Berkeley School of Law, considerada uma das
melhores do mundo. Muitos ganhadores de
prêmios Nobel estudaram lá. Afora o pres gío
acadêmico, a arquitetura do campus da universidade também impressiona. Par cipamos de
almoço-conferência com o tema Resolução de
Conﬂitos de Direito do Trabalho nos EUA,
explanado pelo Professor David Oppenheimer
(Clinical Professor of Law). Depois ﬁzemos uma
visita quase lúdica à Universidade de Berkeley,
guiada pelo incansável J. Wallace.
Na terça-feira, 8/11, retornamos à Corte de
Apelação do 9.º Circuito para assis r as palestras
ministradas pelo J. Wallace, membros da sua
equipe no Tribunal e outros especialistas. As
matérias tratadas foram: Gerenciamento de
Casos e Mediação Judicial na Segunda Instância;
Inovações do 9.º Circuito em Gerenciamento de
Casos na Segunda Instância. Também encontramos juízes que trabalham naquela Corte e
ramos a foto oﬁcial da delegação brasileira. Ali
pudemos compreender os pilares na Mediação
nos EUA (geralmente estereo pados em séries e
ﬁlmes americanos) e traçar um paralelo com os
Centros Integrados de Conciliação (atuais
CEJUSCs-JT) implantados pelo do TRT 15 em
2016. O J. Wallace foi pioneiro em introduzir a
mediação para solução dos conﬂitos judiciais no
Tribunal de Apelação há mais de 30 anos: a sua
experiência e o seu vigor são inspiradores.
No ﬁnal da tarde, con nuamos a jornada, agora
em viagem domés ca de SFO até SLC. Na
chegada ao aeroporto de SLC, fomos surpreendidos pela recepção calorosa de Gaylle e casal
Shummay (que até então não conhecíamos).
Saberíamos, então, que estes novos amigos
seriam nossos companheiros em tempo integral,
dispostos a ajudar em qualquer empreitada
(desde idas a outlets até divagações ﬁlosóﬁcas).
Parecíamos jovens estudantes em intercâmbio e
estas pessoas especiais eram a nossa família.
Salt Lake City tem este nome porque está situada
nas margens do Grande Lago Salgado. Foi
fundada em 1847 por um grupo de mórmons
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liderados por seu profeta Brigham Young. Em
SLC encontra-se a sede da Igreja de Jesus Cristo
dos Santos dos Úl mos Dias. Segundo
Wikipédia, a religião mórmon é professada por
78% dos seus moradores. Os valores arquitetônicos da cidade são notados em várias construções
de vulto como Temple Square, Salt Lake Temple,
Tabernacle, Conference Center e Joseph Smith
Memorial Building. A religiosidade dá a tônica
local. A calma e a estabilidade pairam no ar e
convidam à reﬂexão.
Destaco alguns lugares a visitar que, além de
interessantes, independem de crença ou fé e
dão mostras da cultura de SLC: Biblioteca de
Genealogia (Family History Library), que detém
o maior banco de pesquisa genealógica do
mundo; o Centro Humanitário (Humanitarian
Center), que realiza obras assistenciais/sociais
sérias e engajadas, inclusive com proﬁssionalização e inclusão social de refugiados; e
Tabernáculo na Temple Square, que possui o 8.º
maior órgão de tubos do mundo.
A cidade é planejada e organizada. O exo smo
da natureza se revela nas elevadas montanhas
de pedra. Es vemos em SLC no ﬁnal do outono e
não conseguimos ver a neve, mas passada uma
semana, amigos nos enviaram foto com a
paisagem modiﬁcada pelo efeito da neve.
Ficamos hospedados no Hotel Radisson, na
região central, com boas acomodações e café da
manhã caprichado.
Na quarta-feira, 9/11, visitarmos a Praça do Bem
Estar (Welfare Square) e o Centro Humanitário –
onde almoçamos com pessoas que são atendi

das e que trabalham lá. Seguimos para a
Universidade de Brigham Young (BYU) em Provo
– UT, maior universidade religiosa da América.
Fomos recebidos por amáveis estudantes de
Direito, em especial Alex e Ben, que nos levaram
para breve tour pela BYU, Faculdade de Direito e
visita à Livraria da Universidade. Par cipamos de
reunião descontraída com alunos e professores
do Curso de Direito da BYU e, à noite, de jantar
com a mesma turma.
Nos dias 10 e 11/11, quinta e sexta-feira, assis mos a várias aulas no Joseph Smith Memorial
Building: Introdução ao Sistema Legal
Americano; Economia do Trabalho - A História de
Utah; Visão Geral das Questões Principais do
Direito Trabalhista nos EUA; Introdução aos
Tribunais Estaduais e Federais; Introdução às
Agências Trabalhistas Estadual e Federal e
Adjudicação Administra va de Disputas
Trabalhistas; O Caso Especial de Empregadores
Baseado em Ideologia: EUA e Perspec vas
Globais. Consagrados juristas e especialistas
ministraram seus ensinamentos, cujos nomes
não citarei por falta de espaço e para evitar
equívocos de memória, mas a todos eles externamos a nossa profunda gra dão.
Tivemos o prazer de conhecer a gastronomia e a
vista panorâmica da cidade na noite de quintafeira, quando jantamos no requintado Roof
Restaurant (comida internacional), localizado no
10.º andar do prédio Joseph Smith Memorial
Building.
Será inesquecível o programa de sábado à noite
(12/11): a apresentação do “Messiah” de

Handel, no Tabernáculo de Lago Salgado:
Singers, Concert Choir, e Baroque Orchestra,
com par cipação de famoso Coro da Inglaterra
conduzido por Nigel Short. Igualmente tocante
foi ver a apresentação do Coro do Tabernáculo
de SLC na manhã do dia 13/11, que contou com a
presença de líderes religiosos de crenças diversas com os seus trajes picos e tratamento
mutuamente respeitoso. Por ﬁm, a nossa
comi va foi agraciada com uma saudação, no
Programa do Coro do Tabernáculo na Temple
Square Music and Spolken Word no domingo,
poucas horas antes do regresso ao Brasil.
Fico por aqui com uma tenta va de responder a
pergunta inicial. O que há de comum entre SFO e
SLC? No meu sen r: profusão de saberes, novas
amizades e genuína hospitalidade. Dr. Cooper
vislumbrava tudo isso e quis compar lhar
conosco...
Até a próxima viagem!
Par cipe da seção ‘‘AMATRA XV Pelo Mundo’’
nas próximas edições, entre em contato com
Gislene Aparecida Sanches:
sanchesgislene@uol.com.br
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AMATRA XV ENTREVISTA

Luiz Philippe Vieira de Mello Filho
Ministro do TST

O entrevistado dessa edição é Luiz Philippe
Vieira de Mello Filho, Ministro do Tribunal
Superior do Trabalho (TST), desde 2006. Nasceu
em Belo Horizonte (MG) em 24 de março de
1961. É formado em Direito pela da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

diversos juízes tulares do TRT da 3ª Região.
Compôs a 5ª Turma do TRT da 3ª Região como
juiz convocado em 1998 e foi promovido, por
merecimento, a juiz daquele TRT, no mesmo
ano. Como Desembargador do TRT de Minas
Gerais, foi onze vezes convocado para o TST.

Ingressou na magistratura trabalhista em 1987,
após ter sido aprovado em segundo lugar em
concurso de prova e tulos para o cargo de Juiz
do Trabalho subs tuto do Tribunal Regional do
Trabalho da 3ª Região (MG), em 1987. Atuou
como tal nas Juntas de Conciliação e Julgamento
(JCJ) de Belo Horizonte de 1987 a 1988, e foi
empossado, por merecimento, na presidência
da JCJ de João Monlevade (MG), no mesmo ano.

Diretores da AMATRA XV e Conselheiro da
ESMAT 15, entrevistaram o Ministro do TST Luiz
Philippe Vieira de Mello Filho, durante o 17º
Congresso Nacional de Direito do Trabalho e
Processual do Trabalho do TRT-15.

Exerceu a presidência de JCJs em Uberaba, Ouro
Preto e Belo Horizonte, de 1989 a 1990. De 1992
a 1998 atuou em subs tuição nos gabinetes de
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Entrevistadores: Juiz Marcelo Bueno Pallone,
Presidente da AMATRA XV, Juíza Patrícia Maeda,
Vice-Presidenta da AMATRA XV, Juíza Roselene
Aparecida Taveira, Secretária Geral da AMATRA
XV e Juiz Carlos Eduardo Oliveira Dias,
Conselheiro do CNJ e da ESMAT 15.

AMATRA XV: Ministro, para começarmos o nosso
bate papo, gostaríamos de saber um pouco da
sua trajetória dentro da Jus ça do Trabalho.
Ministro: Eu sou ﬁlho de um Juiz do Trabalho, o
meu pai foi Juiz do Trabalho durante 45 anos, iniciou a carreira em Goiânia, em 1946 e trouxe no coração e na mente essa ideia de Jus ça Social que
acabou contaminando a minha família, meu irmão
também foi Juiz, é advogado. Desde que eu sai da
faculdade, eu quis ser Juiz do Trabalho, eu acredito
que a questão da vocação precisa ser muito lembrada, eu nunca quis ser Juiz de Direito, até trabalhei em um escritório de advocacia que militava na
área da Jus ça comum, da Jurisdição civil e também na jurisdição Federal. Mas, fazendo uma brincadeira, eu nunca quis prender ninguém, eu nunca
quis discu r contratos que envolviam apenas
questões patrimoniais. Na verdade a minha busca
foi para ser o gari, ser o trabalhador do campo, ser
o pedreiro da construção civil, é para isso que eu
sou Juiz, eu sou Juiz de uma massa de vulneráveis e
foi isso que eu me propus nesses 30 anos de magistratura.
Eu quis ser um Juiz do Trabalho, eu me dediquei a
essa tarefa, eu jamais perdi a sensibilidade social,
mesmo no Tribunal Superior, que aliás é o único
lugar onde eu me sinto menos Juiz do que eu era,
pois eu me sen Juiz quando eu fui Juiz em João
Monlevade, que era uma cidade operária, eu estava de frente para o conﬂito social, a relação capital/trabalho, e foi lá que eu aprendi tudo, foi lá que
eu ve a grande experiência da minha vida,
enfrentei greves monumentais, pois nhamos lá a
Belgo Mineira, uma mineradora da África do Sul,
várias grandes companhias e a cidade vivia entorno disso, então foi a maior experiência que eu ve
na minha vida.
Como Juiz de primeira instância eu sempre realizei,
mas minha carreira, por obra de Deus, acabou
sendo muito rápida e eu não pude usufruir, como
eu usufrui, do tempo que eu exerci na jurisdição
em primeiro grau, logo que eu cheguei à capital,
um ano depois eu fui convocado ao tribunal, com
29 ou 30 anos de idade. No tribunal eu permaneci
por um período de 1 ano, retornei para a minha
vara, feliz, pois havia colocado-a em dia, era a 3ª
vara mais an ga do estado e curiosamente, a que
meu pai nha inaugurado, e eu pedi permuta para
ﬁcar nela, pois eu queria exercer em con nuidade
ao que meu pai havia feito naquela vara, e lá per-

maneci até a minha promoção para o tribunal, que
se deu em 1998, depois de 5 anos de convocação
no tribunal. Na verdade eu fui Juiz Subs tuto a
minha vida inteira, fui convocado durante esse
tempo todo e depois convocado por mais 5 anos
no TST, então eu tenho de convocação a metade do
meu tempo de carreira, que faço 30 anos de magistratura em agosto de 2017.
Fui convocado para o Tribunal, eu havia iniciado
mestrado na UFMG, na área de Concentração de
Cons tucional, e antes de terminar o meu mestrado, quando fui convocado, ﬁquei no dilema de ir ou
não ir, e meu pai, ainda vivo naquela altura, me
disse “A vida te deu essa porta aberta, você vai recusá-la?” e ai ﬁquei entre o meu mestrado e meu
pai, “Não tenho escolha” e fui ao tribunal, subs tui
e acabei sendo indicado a uma das vagas, e lá estou
há 16 anos.
XV: Com essa trajetória bastante produ va, qual
é a sua percepção de como era o judiciário trabalhista quando do seu ingresso, o que o senhor
encontrou quando entrou na Jus ça do Trabalho
como Magistrado?
Ministro: Foi um grande desaﬁo, porque eu entrei
com 26 anos de idade, depois de um concurso que
levo quase 1 ano e meio e a Jus ça do Trabalho em
Minas Gerais, que é a minha origem, era ainda
uma Jus ça que não nha grande proporções. Por
exemplo, na capital nós nhamos 12 juntas de
conciliação, no interior do estado talvez véssemos mais umas 30 juntas.
Quando eu assumi o cargo nós não enfrentávamos
ainda este ques onamento que o Direito do Trabalho vem enfrentando nos dias de hoje, então era
uma a vidade muito prazerosa, porque a sociedade não estava com uma ideia binária de “ou tudo,
ou nada”, na verdade havia um diálogo e uma construção que possibilitava essa relação capital/trabalho ter um tratamento jurisdicional dentro dos princípios que nós estudamos para fazer o
concurso e para uma disciplina especial.
O Direito do Trabalho é uma jurisdição especial, ela
é arrancada do código civil, rompe com aquela
ideia de igualdade, de individualismo e de patrimonialismo, para estabelecer uma relação jurídica
e legisla va que protege uma simetria inques onável. Eu ﬁco pasmo ao ouvir alguém dizer que
hoje em dia o empregado não é mais hipossuﬁciente, eu acho que ele nunca foi tão hipossuﬁcien-
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te, são 14 milhões de desempregados, esse é um
dado que tem diversos contextos por trás dele,
ou seja, existe uma massa de trabalhadores carecendo de uma perspec va de vida, de dignidade,
de alguma condição de oportunidade que diz por
si só, isso para quem está fora do mercado, imagine quem está dentro do mercado, quais as condições que essa pessoa tem para exercer o seu
trabalho sem nenhuma garan a. Qual a estabilidade que eu tenho para dizer que eu posso levar
o meu ﬁlho até um curso médio, posso prover a
ele um tratamento de saúde, se eu não tenho a
possibilidade de ter uma certeza social que eu
tenha a dignidade de trabalhar. E agora com essa
lei que cria jornadas intermitentes, trabalhos
intermitentes, que coisiﬁca o trabalhador. Me
perguntaram se essa lei tem alguma coisa de
boa, e eu disse “eu acho que não tem nada de
bom”, eu não consegui, li 30 vezes a lei. É o contrario daquilo que você espera, você espera que
uma lei liberte da opressão que a igualdade proporciona, essa lei escraviza, ela vai criar uma
legião de marginalizados na dependência de um
valor ínﬁmo para poder exercer seu trabalho.
Os desaﬁos do Magistrado hoje são muito diferentes do que eu vivi, o que eu vivi era aplicar a
CLT, eu não nha que ter essas demandas com
legisla vo, com execu vo, com a parcela de
mercado poderosíssima e, sobretudo, com parte
do judiciário, que acha que o Direito do Trabalho
é um direito menor, que não tem consequência,
ele é menor porque lida com toda a população
brasileira, porque 80% da população brasileira
não tem renda, ou a renda vai até 1, 2 ou 3 salários mínimos. Então se diz que é uma lei que vem
modernizar e criar empregos, em 30 anos eu
nunca vi uma lei que criou empregos, por volta
de 1998, a lei 9601, que trazia o contrato temporário e o banco de horas, foi vendida como a lei
que geraria novos empregos, ela foi tão boa que
caiu em desuso e ninguém aplica, e não criou um
emprego, gostaria que alguém me desse um
exemplo prá co, e eu estava na Jus ça do Trabalho naquele momento, estudando essa lei e eu
nunca vi ela criar um emprego, eu acho que nem
aplicada ela é, a exceção do banco de horas.
Então eu não nha os desaﬁos que os colegas
hoje tem que enfrentar, e hoje, mais do que nunca, nós precisamos ter o cuidado com o recrutamento de juízes, porque precisamos de juízes
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vocacionados para enfrentar isso. O Juiz do Trabalho
é um juiz que não está em um emprego, ele não é
uma elite, ele cuida daqueles que não tem ninguém
para cuidar, ele tem que ter uma consciência dessa
empa a, alteridade e, sobre tudo, da sensibilidade
que ele precisa para saber o que está fazendo, porque, se é para ser uma jus ça comum não precisariam da gente, e é isso que estão tentando fazer agora,
com a reforma, com vários ardis na lei que desestruturam a coluna vertebral do Direito do Trabalho e do
Processo do Trabalho, tornando-a uma jus ça
comum e um processo comum.
Então eu não enfrentei o que vocês estão enfrentando, talvez no Tribunal Superior têm sido os dias mais
angus ados que eu tenho vivido, que eu jamais
achei que viveria e vocês vão ter que reconstruir
tudo isso, meu tempo está passando, agora é com
vocês.
XV: Bem ministro, diante desse quadro que o
senhor narrou, o senhor acha que a Magistratura
atual está preparada para enfrentar esse momento? E qual a sua visão da Magistratura de hoje, principalmente dos jovens juízes que estão chegando
aos nossos tribunais?
Ministro: Eu sou um grande incen vador da Magistratura, eu elaborei um projeto de escola judicial em
2000 no TRT, como forma de um aperfeiçoamento
constante, de uma provocação para que o juiz se
mantenha sempre atualizado com uma diversidade
de conhecimento, os juízes têm enfrentado uma
sociedade muito complexa com muitos desaﬁos,
então ele precisa trabalhar com um conhecimento
interdisciplinar e, também, com uma técnica de hermenêu ca muito reﬁnada para superar todas as
diﬁculdades.
O inves mento na Magistratura, no ingresso, para
mim, foi algo extremamente gra ﬁcante, porque as
portas foram abertas e nós temos condições de trazer realidades que, às vezes, estão distantes para
dentro da escola e fazer com que os juízes tenham
conhecimento.
Eu não deixo de fazer uma crí ca à nossa forma de
recrutamento de juízes, eu es ve 2007 na escola de
Barcelona e, em um debate, eu dizia seriamente que
o recrutamento na Espanha é um recrutamento eli zado, o aluno precisa ﬁcar de 3 a 4 anos estudando e
sendo sustentado pela família, o que faz que haja
uma elite que seja recrutada, talvez uma elite que
não tenha do a oportunidade de trabalhar e ter

uma vivência, uma experiência das realidades da
vida, sobretudo na nossa área, que vive, convive
e julga as questões de um mundo que as pessoas
não querem ver, do qual, às vezes, nós mesmos
somos distantes, porque somos ﬁlhos de classe
média, vemos uma educação esmerada em
bons colégios e uma situação muito privilegiada.
E esse recrutamento, com a prova obje va sendo
a primeira prova, que exige um “decoreba” completo da legislação, para se estabelecer um funil
inicial, acaba recrutando que tem boas condições econômicas, a não ser que eu seja uma pessoa extremamente privilegiada intelectualmente e tenha a possibilidade de, com grande sacri cio, estudar para concorrer com aqueles que tem
todo o tempo para isso, então acabamos trazendo uma certa eli zação na Magistratura. Talvez
fosse preciso que nós invertêssemos o concurso,
começássemos por uma prova de raciocínio,
com uma prova de conhecimentos especíﬁcos,
discursiva e aí sim, depois dela, nós passaríamos
para uma prova obje va. E outros mecanismos
que possam surgir de grandes debates como
forma de recrutamento.
Na manifestação de hoje eu disse “ O juiz weberiano que é legi mado, somente pelo fato de ter
sido aprovado por um concurso, que é a forma
pública em que se recebe o magistrado, não gera

por si só a capacitação, a legi mação e, sobretudo, a
vinculação a sua proﬁssão e sua atribuição. É preciso
que o juiz tenha o comprome mento é co e deontológico com aquilo que ele escolheu, com a opção
que ele fez para a vida dele.
Ele julga, não para favorecer a ou B, mas ele julga em
função de uma lei especial, com certo compromisso
é co que ele tem, porque se não, não haverá razão
de ser”.
Então me preocupa, eu acho que há uma parcela,
que não tenha consciência, acho que não são muitos, do que realmente nós representamos para a
sociedade brasileira. Eu, em 30 anos, já ve a oportunidade de ver o retorno de várias coisas que ﬁz ao
longo da minha carreira nas cidades onde passei,
que me gra ﬁcaram, justamente pelo esforço, por
todo empenho que eu ve.
Acho que você ser Juiz, tratando a magistratura
como um emprego, é melhor que vá embora. Não é
emprego, isso eu falo com toda a franqueza, é
melhor que peça para sair. Nós estamos aqui exercendo um sacerdócio civil, uma jurisdição muito
mais di cil que as outras. Prender, tratar de grandes
questões, tem toda a relevância, mas a relevância da
minha função, da nossa função, é a de que existe
uma parcela da sociedade brasileira que não tem
direito a nada, ela não tem nenhuma proteção, e a
única existente é a que nós podemos proporcionar. É
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essa que me preocupa, é essa que é a nossa é ca
para atuar, se nós não vermos consideração,
apreço, não formos juízes proa vos, não aquele
juiz que chega na cidade e ﬁca esperando as
demandas, mas sim o juiz que par cipa da cidade,
vê quais são os problemas, procura melhoras as
coisas na sociedade na qual ele rege, e isso precisa
de vocação, não dá para ser emprego.
XV: A respeito da evolução do Direito e da Jurisprudência, o senhor consegue enxergar alguns
recortes históricos na jurisprudência ao longo
dos úl mos anos, é possível visualizar uma evolução?
Ministro: Nós já passamos por momentos terríveis, vamos imaginar que nós vemos um período
em que o Supremo Tribunal Federal possuía um
instrumento chamado avocatória, nós, com isso,
deslegi mávamos a independência do poder e,
sobretudo, comprome amos o exercício da democracia. A jurisprudência que se forma a par r de
um instrumento desse, é uma jurisprudência
extremamente preocupante. Os tribunais trabalharam sempre com uma jurisprudência com
sumulas persuasivas, porque, de fato, é preciso
fazer uma conciliação entre segurança e modernidade, se eu tenho muita segurança, eu engesso e
crio situações como aquela da Corte Americana,
de dizer que um negro não era cidadão e não nha
direito a jurisdição e sequer aos direitos civis, esse
exemplo é contundente para dizer “isso é segurança demais”. Agora, se eu vou para o outro lado,
para dizer que ninguém tem independência para
fazer nada, eu posso cair em um subje vismo e em
um autoritarismo muito grande do judiciário, e
nós temos visto hoje em dia algumas coisas muito
preocupantes.
Esse discurso bipolar é o que faz com que tenhamos a reﬂexão de que a construção da jurisprudência tem que par r de uma lógica argumenta va, que seja construída ao longo da tramitação
processual. Voltando aquela ideia da vocação, que
eu levo a repercussão geral e levo a transcendência, na construção da jurisprudência, em que você
estabelece na mão de uma corte um poder para
tudo. Eu posso dizer, ao ﬁnal, qual é o sen do
unitário daquela norma, mas eu tenho que faze-lo
a par r de um processo dialé co que percorreu as
instâncias, foi construído em um debate, entre o
juiz, as partes em primeiro grau, depois em um
segundo grau, em um órgão colegiado, depois na
unidade do Tribunal, que uniformiza aquela jurisprudência e, excecionalmente, no Tribunal Superi-
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or e por ﬁm, se for um caso de incons tucionalidade, no Supremo. Esse diálogo deve ser feito, veja
que o Código do Processo Civil estabelece a norma
desse processo em colaboração, a copar cipação,
dialogam todos para a construção do Direito.
Como é que eu vou convencer uma sociedade de
que o sen do da norma é aquele, que ele é o correto, se eu estou fazendo sozinho, segundo meus
critérios pessoais, valores e ideologias. É a segurança da democracia, de uma decisão democrá ca, legí ma e justa, é aquela que vem de um debate construído e isso nós não temos hoje, com a
possibilidade da transcendência. A lei 1315 tentou, justamente, fortalecer a instância ordinária
para que o debate se qualiﬁcasse. Então nós temos
marcos, com a avocatória, que criou um precedente que alterou a forma de percepção dos Tribunais
Superiores, depois a jurisprudência volta àquela
unidade comum de conformação da violação pelo
supremo, ou seja, havia um ﬁltro legí mo para o
processo chegar e ser construído, e não jurisprudências que possam ser construídas ao gosto de
alguns e de poucos. Ela foi persuasiva lá, ela agora
passa a ser obrigatória em algumas circunstâncias
do lado de cá. Então nesses marcos você vai vendo
as alterações e, na verdade, um círculo histórico,
nós estamos voltando a mesma coisa com roupas
diferentes. Para mim, não vejo diferença entre
avocatória e a transcendência, é uma transcendência econômica, polí co, jurídico e social.
Quando você ingressa nesse sistema que nós
temos hoje de precedentes e, ainda, do Civil Law,
mais se exige do juiz, é necessária uma jurisprudência democrá ca, uma jurisprudência que seja
fruto de uma argumentação lógica compar da.
Decisões que vinculam o país a par r de Tribunais
Superiores, me perdoem a expressão, é ditadura
do judiciário.
XV: Considerando o papel importante da jurisprudência trabalhista no Direito do Trabalho e o
conteúdo da reforma trabalhista em tramitação
no Congresso Nacional, qual a sua opinião sobre
o papel da Reforma Trabalhista no nosso contexto atual?
Ministro: Eu não posso falar o que realmente penso, mas vamos organizar as ideias (risos), vamos à
questão da jurisprudência.
Nós conhecemos o que está escrito quanto a formação da jurisprudência nos tribunais, começa-se
pelo ar go 8º, salvo engano, que diz que o juiz não
pode interpretar além do texto legal e nem aquém
do texto legal. Eu acho lamentável alguém escre-

ver aquilo em um projeto de lei, até porque na
nova hermenêu ca, a par r da cons tuição, que
eu disse hoje (na palestra), nós temos um universo anterior a cons tuição de 88 e um universo
posterior a cons tuição de 88, em que as fontes
legisla vas, técnicas de interpretação e as regras
foram alteradas, como é que eu posso imaginar
que nessa sociedade complexa eu vou levar a
norma para dentro do texto, e dizer que o legislador produz normas e não textos, eu simplesmente dei um salto para o Código Civil de 16, antes da
lei de introdução ao Código Civil. É uma interpretação absolutamente amarrada, em que o juiz
não tem quase que um espaço, foi exatamente
ao contrário do que diz hoje. Hoje o nosso problema é justamente a abertura que o sistema dá
para suprir as demandas de uma sociedade complexa e permi r uma interpretação eu está sujeita a uma série de complexidades que exige de
nós desaﬁos e também novos métodos de interpretação. Aí se trás essa ideia de que o juiz, e só o
juiz do trabalho, porque o juiz direito, juiz federal
e os outros tribunais não, para a construção de
súmulas, um regramento especíﬁco para nós,
como se nós es véssemos no colégio interno e
não ﬁzemos a lição devidamente, como alguém
queria.
Mas nós vamos efe vamente ques onar juridicamente tudo isso, a jurisprudência é justamente quando você estra ﬁca o sen do da norma
para o caso concreto que está desapegado do
texto, eu não conheço nenhuma hipótese de
interpretação em que você vai ler grama calmente a lei e vai resolver os problemas.
Mas eles conseguiram na reforma algo fantás co, que é trazer de volta o “brocardo in claris cessat interpreta o” que eu achei que estava sepultado há muitos anos, mas teve alguém que teve a
felicidade de trazer de volta esse método de
interpretação fantás co. Parabéns para essa
gente culta que está aí, fazendo essas normas.
Nós vamos fazer a nossa parte no que tange o
enfrentamento dessas questões.
XV: O senhor consegue iden ﬁcar, no conteúdo
da reforma trabalhista, um projeto de nação?
Ministro: Nunca. Ali tem um projeto de mercado
que se apropriou de parlamentares brasileiros,
inclusive houve já a demonstração de que inúmeras emendas saíram de computadores de
confederações patronais, que enviaram para a
proposta de reforma, em um processo legisla -

vos absolutamente anômalo, porque o processo
que foi desarquivado nha 7 ar gos, foram acrescentados mais 104, em uma tramitação absolutamente sem contraditório e sem nenhuma sistemazação. Ali não tem sistema zação, pegou-se a
jurisprudência do Tribunal Superior que interpretava a lei e era favorável aos trabalhadores e inverteram o sen do, mas as que eram favoráveis aos
empregadores con nuaram, todas elas, que é
quase meio a meio.
O que ﬁzeram com o Processo do Trabalho e Direito
do Trabalho? Tornaram-no quase que o Processo
Civil e Direito Civil, se fosse assim estava bom, mas
o que ﬁzeram é uma lei que vai escravizar, porque
para o empregado chegar na jus ça, eu duvido. O
risco da demanda de o empregado sair condenado
é absurdo, com várias hipóteses de condenação,
seja de custas, honorários periciais, honorários de
advogados, uma série de coisas.
Imaginem uma hipótese, por exemplo, um empregado chega par o advogado e diz o seguinte “Eu
trabalhei 2 horas”, o advogado diz “tem testemunha?”, “sim, tenho duas”. Deduzo a pe ção inicial,
vejam a maldade, o ar go 840 diz “o pedido será
certo e determinado”, então o advogado deduz a
pretensão a duas horas extraordinárias, aí a
audiência é marcada para 6 meses depois, aí o
reclamante vai à audiência, e fala assim “olha, uma
testemunha minha está trabalhando agora lá em
Recife, eu só tenho uma” vou para a prova, ele
prova 1 hora extra, o empregado ganha 1 hora
extra, vai pagar honorários de sucumbência pelo
volume da hora extra que ele não provou e esse
honorário será executado no processo no crédito
do próprio reclamante. Isso é uma jus ça especial
que vem trazer uma igualdade processual para desiguais? Esse é um pequeno exemplo da lei. Porque
se ele não comparece à audiência, ele tem que
depois pagar as custas, mesmo que declare a
pobreza. Qualquer outro cidadão no país em outra
Jus ça basta aﬁrmar a declaração de pobreza, ele
não, ele tem que provar por que ele não veio na
audiência para que a declaração de pobreza dele
tenha eﬁcácia. Isso é lei? Alguém teve a ideia de
sentar para fazer isso?
Ou seja, não há sistema cidade, não há conteúdo
histórico, social, polí co e econômico, porque a lei
trabalhista não foi construída por um grupo que
sentou e falou “vamos fazer a CLT”, não foi assim. O
país vivia um momento delicado de reivindicações
sociais que começaram em 17, e ele estava comprome do, porque havia uma busca, uma luta por
direitos e aí veio a legislação. Ou seja, uma constru-
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ção social, um fenômeno social, histórico, polí co, econômico, não um mo vo de que um grupo
assente ali e fale “agora vamos inverter a seta” e
inverteram a seta, mudaram de lado.
Então, eu sou um crí co, absolutamente radical,
não estou aqui defendendo o interesse de ninguém, porque eu sou juiz, eu não tenho interesse, meus ﬁlhos estão encaminhados na vida. Eu
tenho interesse na defesa daqueles que eu sempre defendi, que eu sempre acreditei que precisavam de uma legislação especial e de uma jurisdição especial. Nós juízes, se acabar ou não acabar, nós seremos aproveitados de alguma forma,
o problema é que eu não quero ser aproveitado,
eu quero ser juiz do Trabalho, eu quero exercer a
jurisdição do trabalho.
O que ﬁzeram com a nossa lei? Ainda têm a
coragem de, em uma propaganda enganosa,
falar “olha é um intervalo”, não, não é um intervalo. Quando eu acabo com aquela inderrogabilidade da cogência das normas trabalhistas, eu
posso tudo. Se eu assinar um contrato como
autônomo, como PJ, como empresa individual,
isso é o que vale para essa lei, ou seja, isso é Jus ça Comum.
O Orlando Gomes em 1954 disse o seguinte “o
Direito do Trabalho é um ramo rebelde que deu
do galho do Direito Comum e fru ﬁcou” e ele
fazia uma pergunta “no futuro, será que esse
galho vai contaminar o tronco, ou será que o tronco vai absorver o galho de volta?” e eu sempre
imaginava que ele iria absorver, e ve quase
certeza absoluta quando vi o Código Civil de
2003, que é um código social, eu tenho opera vidade, eu tenho e cidade e eu tenho socialidade
dentro do Código Civil de 2003, agora a CLT não
tem, a nova, não terá opera vidade, e cidade
zero e socialidade nenhuma. Então, é melhor
ﬁcar com o Código Civil, vamos revogar isso e
ﬁcamos com o Código Civil.
XV: O senhor enxerga a relação entre Reforma
Trabalhista e Reforma Previdenciária?
Ministro: Eu acho que elas estão absolutamente
atreladas. É a desconstrução do estado social, é
aquela dicotomia, é liberal o estado ou é social?
Estamos fazendo uma transição do estado social
para o estado liberal. Tudo bem, se o social não
deu certo, o liberal vai dar? Não, já não deu, por
isso é que veio o social.
Para nós juízes existe um comando e um valor na
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República, que é a Cons tuição, e a Cons tuição
trás como fundamento a dignidade humana, ela
muda o patamar de patrimonial para existencial,
e além disso ela diz que os obje vos da Republica
se fundam na valorização do trabalho humano e
na livre inicia va, ou seja, não é nem estado
social e nem estado liberal, este é o comando
cons tucional, depois ela diz que o objeto da
cons tuição é justamente a diminuição das
desigualdades, das misérias, inclusive das desigualdades regionais, que é uma coisa que se diz
respeito mais a polí cas públicas inclusive.
Onde está a Cons tuição nesse processo e nessa
reforma dos sistemas trabalhista e previdenciário? A reforma do sistema previdenciário para
mim, desculpe o raciocínio bem franco, curto e
direto, é a apropriação da inicia va privada do
setor ﬁnanceiro dos recursos públicos que são
usados na previdência, eles transferiram de mão,
o mercado ﬁcou “olha, essa parte é muito boa,
vou passar para vocês”.
Na relação de trabalho, é simplesmente o
seguinte, é a polí ca do trickle down, ou seja,
vamos favorecer aqueles que são mais ricos, pois
eles que proporcionam riqueza e bene cio para
o país, enquanto isso a gente achata os mais
pobres, isso chama-se trickle down, é uma técnica, um discurso que vem da Escola de Michigan,
nos Estados Unidos, que faz com que a sociedade, que na sua grande maioria é vulnerável, ﬁque
a mercê de uma propaganda de poucos.
Então o que aconteceu nessa reforma, o mercado tomou conta, se apropriou da democracia
brasileira dos nossos representantes, através de
estratégias de u lização da mídia ao lado deles, e
sobretudo, de inversões de capitais para transformar uma men ra em uma verdade, repe ram
aquilo muitas vezes, e agora todo mundo acha
que isso vai dar certo. O tempo vai dizer o que vai
acontecer, mas isso é muito conhecido, essa técnica de esmagar os mais pobres para falar que os
ricos é quem trazem bene cios e rendimentos e
tem que ser beneﬁciados por essa situação.
Eu não vi ninguém falar em: taxação do capital,
das grandes fortunas, do Sistema S, os sindicatos
podem ﬁcar sem contribuição, mas o Sistema S
ﬁca man do bilionário, que faz até campanha
polí ca para algumas federações e, nele, ninguém mexe. Então é fácil falar dos outros, agora
mexe no deles, porque que não pega esse dinheiro do Sistema S e reparte? Agora serve para a
Fiesp fazer propaganda.

Então para mim essa reforma é a materialização
da apropriação pelo mercado da democracia
brasileira e do estado social.
XV: O senhor entende que existe algo a melhorar no modelo atual de representação do judiciário, que tem na an guidade a seu principal
critério de representa vidade do poder?
Ministro: Integrando o Tribunal Superior do Trabalho nós sempre alimentamos a ideia de que
manteríamos a tradição da an guidade para
termos serenidade e passar tranquilidade para
os tribunais do país.
Do tribunal que eu venho nós já nhamos disputas polí cas muito grandes, e eu confesso que eu
tenho medo que o tribunal se perca em polí cas
e não se preocupe com a sua vocação principal
como órgão jurisdicional.
Mas hoje, tenho defendido e subscrevi uma proposta regimental, com outros colegas no TST,
para um elastecimento das eleições para os cargos de representação do tribunal. É preciso, obviamente, uma corte cons tuída de diferente

ideologias, ma zes e ideias, mas você não pode,
no exercício da representação dessa corte, exercer as suas ideias, você representa os seus pares,
essa é uma questão democrá ca muito severa,
você não está obrigado a concordar com a maioria dos seus pares, ainda que você seja contra,
mas você representa os seus pares, então você
tem que respeita-los. Tivemos presidentes que
ﬁzeram isso, em momentos muito di ceis, com
muita elegância e muita serenidade, Ministro
Barros Levenhagen, Ministro João Oreste Dalazen e Ministro Carlos Alberto nesses úl mos
tempos, jamais disseram aquilo que pensaram
individualmente em detrimento da maioria do
tribunal, sempre veram muito cuidado com
isso, eu não posso dizer que o mesmo ocorre
agora, e isso nos dá um alerta porque nós devemos aprender com os erros, e os erros nós devemos corrigir, estamos tentando corrigir agora
com o regime do tribunal.
Haverá eleição, não tão grande o espaço eleitoral, mas haverá eleição. Se depender do meu
voto e da minha posição, e o que eu disse aqui
nessa entrevista, representa o que eu sinto no
fundo da minha alma, e se depender de mim,
haverá eleição.
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GULA NÃO É PECADO

Carlos Eduardo Oliveira Dias
Juiz do Trabalho da 15ª Região
Conselheiro do CNJ
Conselheiro acadêmico da ESMAT 15

Panis et Circencis
Faz cinquenta anos que Guy Debord cunhou a
expressão “sociedade do espetáculo”, para
deﬁnir o conjunto das relações sociais mediadas
pelas imagens, mas a disseminação da comunicação em rede dos úl mos anos tem potencializado a interdependência entre o processo de
acúmulo de capital e o acúmulo das ﬁguras
simbólicas e efeito midiá co.
Debord ensina que é impossível separar as
relações sociais e as relações de produção e
consumo de mercadorias, sendo que a onipresença da propaganda faz com que tudo seja
mercan lizado e envolvido por imagens. Essa
ostensiva valorização da comunicação visual é
um instrumento de exercício do poder e de
dominação social. Vale dizer, é uma caracterís ca das sociedades de classes, em razão da
divisão social do trabalho, mormente aquela que
dis ngue o trabalho intelectual do manual.
Essa pode ser uma - dentre tantas outras possíveis - explicação razoável para a explosão de
interesse pela gastronomia, a ponto de não
apenas tornar celebridades alguns chefs de
cozinha mas também por intensiﬁcar a existência de reality shows voltados ao tema. Isso, por
um lado, representa uma relevante mudança no
clássico paradigma de apreço pelos prazeres da
mesa.
Conquanto a alimentação se conﬁgure como dos
mais elementares direitos fundamentais de
qualquer cidadão, a maior parte da sociedade formada pelas camadas menos favorecidas sempre teve uma relação u litária com ela.
Muitos daqueles a quem não é suprimido o
sagrado direito de ter acesso a uma alimentação
saudável e equilibrada costumam enxergar o
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gesto de comer como uma simples sa sfação de
necessidade ﬁsiológica.
A popularização da gastronomia, por seu turno,
subverte esse processo, pois confere a uma
parcela signiﬁca va da sociedade o acesso à
informação sobre a existência de novas sensações no ato de se alimentar. Essa abordagem
pode parecer dotada de grande fu lidade,
quando constatamos que ainda existem milhões
de pessoas morrendo de fome em todo o
mundo. Mais ainda se considerarmos o momento atual, em que o Brasil volta a frequentar o
mapa mundial da fome, mo vado pela esvaziamento de polí cas públicas relevantes e pelo
amplo retrocesso social em que se envolveu
depois do golpe de 2016.
Mas a persistência desse grave problema
humanitário não impede que façamos uma
análise sociológica dessa expansão da cultura
gastronômica, ainda que por vias um tanto
quanto controversas.
Se é certo que a popularização da gastronomia é
envolvida pela excessiva espetacularização com todos os aspectos nega vos dessas
prá cas, inclusive as condutas assediantes
pra cadas contra os par cipantes dos reality
shows - não menos certo é que esse componente contribui para despertar alguns sen dos
relevantes, inclusive para a defesa da iden dade
cultural de nosso povo. Aﬁnal, a gastronomia
sempre foi um elemento agregador das culturas,
a ponto de os povos serem reconhecidos - e de
se reconhecerem - a par r da picidade dos seus
alimentos, a despeito de sua origem ni damente aristrocrá ca.

Ilustração do grotesco Pantagruel de Rebelais por Gustave Doré

Com efeito, atribuiu-se a Jean Anthelme BrillatSavarin (1755-1826) advogado, polí co, magistrado e cozinheiro francês, a criação do conceito de
gastronomia. Savarin estudou Direito, Química e
Medicina, exercendo as funções de advogado,
deputado na Assembleia Nacional Cons tuinte
(pós-Revolução Francesa) e juiz do Supremo
Tribunal. Publicou várias obras de Direito e
Economia, mas a sua obra mais conhecida foi
“Fisiologia do Gosto” lançada em dezembro de
1825. Via na gastronomia, além de uma ciência
potencial, um conhecimento racional, uma
reﬂexão ﬁlosóﬁca sobre a nutrição humana,
escapando da lógica meramente u litarista da
alimentação.
Ainda assim, alguns dos pratos mais conhecidos na
cultura gastronômica são associados à criação
picamente popular, como a feijoada brasileira, a
paella espanhola e o bouef bourguignon francês.
Em todos eles, há teorias que atribuem sua
concepção a segmentos mais pobres da sociedade, a par r do uso de sobras de alimentos não
u lizados pela aristocracia. No entanto, adquiriram um grau de soﬁs cação que os torna capazes
de qualiﬁcar, para o bem ou para o mal, a gastronomia de determinado estabelecimento. Isso
mostra que faz cada vez menos sen do imaginar
que as relações humanas com a alimentação
devem ser eli zadas e excludentes.
O fato concreto é que se torna cada vez mais
necessária a percepção de que o ato de comer
também envolve um ato de resistência. Em

primeiro plano, essa percepção nos ajuda a
manter acesa uma demanda conceitual relevante
de luta contra a miséria e, naturalmente, de
combate às desigualdades sociais. Por outro lado,
preocupar-se com o que colocamos em nossas
mesas envolve o incen vo ao consumo responsável de produtos sustentáveis, ob dos com o
mínimo possível de intervenção não-natural e,
sobretudo, sem que haja exploração do trabalho
humano.
De nada adianta promovermos um jantar recheado de iguarias muito bem produzidas pelos que se
aventuram na cozinha se a matéria-prima foi
ob da mediante a prá ca de trabalhos forçados.
Ou frequentarmos um restaurante que tem os
pratos mais bem avaliados pelos usuários se
aqueles que os produzem e nos servem têm seus
direitos violentados.
Em síntese, é oportuno aproveitarmos o momento em que se evidenciam os prazeres de uma boa
alimentação e o culto à gastronomia para fazermos um enfrentamento crí co dos problemas que
estão no entorno e que são, por diversas vezes,
tomados de invisibilidade.
Por ﬁm, vale lembrar que o culto à gastronomia
também resulta na aﬁrmação dos valores culturais
próprios de cada povo, com a ostensiva salvaguarda do direito à iden dade, que também nos
possibilita uma sensação insuperável de pertencimento.
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PSICOGRAFANDO O
BARÃO DE ITARARÉ

Marcus Menezes Barberino Mendes
Juiz do Trabalho da 15ª Região
Diretor Cultural da AMATRA XV
Coordenador Pedagógico e
Conselheiro da ESMAT 15

Entre sem Bater
Morto o jornal impresso, ressurge sua versão
eletrônica, que pertence a AMATRA XV e seus
associados. O jornal passa a ter colunas, mas
sem colunistas ﬁxos. Explico-me: Como toda
associação se move pela energia dos seus
associados, alguns de nós se ofereceram para
captar ar gos e reportagens que tenham o sabor
do Brasil, a crença nos brasileiros como povo,
sem precisar ser laudatório e piegas. Pode
apontar as mazelas de Pindorama e seus habitantes. Aﬁnal, não faltam descendentes de
botocudos para nos encher de orgulho, e um
conjunto de sacripantas do andar de cima para
nos encher, também. Mas o saco. Questão
ﬁlosóﬁca introdutória: E quem não tem saco,
enche o que?
Daí porque cada uma das colunas tem o email da
AMATRA XV e também do abnegado caipira – de
raíz ou Nutella, que se propôs a cavar um reportagem bimestral. Os assuntos são variados e
devem buscar captar a sensibilidade dos ar culistas frente questões relevantes do nosso
co diano, ou da nossa existência. Mas não é
reportagem Caras. Muito menos vovô viu a uva.
Essa coluna aqui mesmo foi pensada para um
ilustre barão que habita entre nós, e que tem
trato lhanoso com os colegas, mas uma língua
tão ferina quanto o homenageado que lhe
empresta o nome, o jornalista gaúcho Aparício
Torelly, auto nomeado e sagrado Barão de
Itararé.
Como o patrono original declinou, momentaneamente, da sua tarefa jornalís ca e associa va,
sobrou para esse caipira que vos tecla, do
extrato dos Nutella, escrever algo introdutório
sobre a ﬂecha jornalís ca chamada “Psicografando O Barão de Itararé”, cujo obje vo é fazer
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escracho com a imprensa oﬁcial, essa que se diz
livre e que vive de publicar o que as assessorias
de imprensa do “pudê” polí co ou econômico –
fundidos em Pindorama como goiabada cascão
e queijo de Minas, lhes abastece e que se plasma
com sua pauta.
Mal comparando, o povo do “Estadinho“ e da
”Falha de São Paulo”, são como velhas marocas
que, cheias de varizes nas pernas e impossibilitadas de andar, dançar e viver, sentam na varanda
a falar mal de qualquer um, pouco importa os
fatos, desde que a história seja do po O Homem
Mordeu o Cachorro!
Os fofoqueiros assim como o jornalista de
Pindorama não tem culpa se os transeuntes e as
fontes adoram um escracho pessoal ou ins tucional. O que os diferenciam dos jornalistas e
escrivinhadores de outras paragens é o gosto e,
tá certo, o compromisso ins tucional de checar
os ditos “fatos”.
O Barão de Itararé foi um ícone da imprensa
brasileira. São deles as frases mais saborosas e
escrachadas sobre o estado das coisas aqui na
Botocúndia. Ou mesmo pequenas radas,
dessas que a gente diz em cada época.
Atualmente, dizemos coisas como “é nóis, mano.
Ou tamo junto”.
O Barão foi de uma geração que teimava em falar
e escrever em português e de sua lavra ou a ele
atribuída saíam coisas como:
“ Os homens nascem iguais, mas no dia seguinte já são diferentes.
Dizes-me com quem andas e eu te direi se vou
con go.
A forca é o mais desagradável dos instrumentos

de corda.
Sábio é o homem que chega a ter consciência da
sua ignorância.
Não é triste mudar de ideias, triste é não ter
ideias para mudar.
Mantenha a cabeça fria, se quiser ideias frescas.
O tambor faz muito barulho, mas é vazio por
dentro.
Genro é um homem casado com uma mulher
cuja mãe se mete em tudo.’’
Como se vê, não esperem dessa coluna palavras
doces, receitas de bolo e o auto engano do
poli camente correto. Aqui o couro come. O
que, francamente, não sei.

Sem cerimônias, vamos todos contribuir para o
jornal da associação. Escolha uma pauta, senta
numa confortável cadeira e ponha os pingos nos
”I”. Mas cuidado para não usar ctrl c ctrl v e jogar
assuntos jornalís cos dentro de uma sentença.
Quem nunca deu essa barrigada que a re o
primeiro tablet.
Pode ser um ar go sobre a, digamos, “pós
verdade” produzidas nas assessorias de imprensa e emprenhadas nos jornais sicos e eletrônicos, de que o Brasil possui 98% dos processos
judiciais trabalhistas no mundo, de certo modo
desmen da pelos excelentes trabalhos dos
professores Rodrigo Carelli e Cássio Casagrande.
Mas essa pérola aos porcos circulou pelas redes
e, pasmem, foi dita de modo ligeiro pelo
Ministro Luiz Roberto Barroso, num seminário
em Londres (ai, ai, ai, os caboclos e seus complexos de vira-latas londrinos), após ouvir essa
pérola das ciências ocul stas da boca de um
empresário do setor industrial (ele nega) e
varejista (ele assume), encrencado com o MPT
por conta da sua cadeia produ va de roupas(que
ele nega organizar, mas não nega desenhar,
controlar a qualidade, distribuir e vender).
Vale psicograﬁa. Acaso não consigam produzir
um texto próprio, pode invocar o Barão que ele
ajuda seu espírito a apontar o dedo para o
fes val de besteiras que assola o país (vixe,
acabei de psicografar alguém!).

Apparício Fernando de Brinkerhoff Torelly
O Barão de Itararé

Conta-se do Barão de Itararé que depois de
tomar uns tapas e ca ripapos dos amáveis
policiais de Getúlio Vargas e para se precaver das
futuras hos lidades no seu o cio de escrever
sobre o andar de cima, pendurou na porta da sua
sala: Entre sem bater!
Essa é a idéia que fundamenta nosso jornal e ,
especialmente, esta coluna. Entre sem bater.

Cuidado com os personagens que escolhem.
Dentro do Poder Judiciário ainda vivem almas
que adoram ouvir a própria voz, fazer projetos
de lei com seus votos vencidos e usar ghost
writers como intermediários. E são meios
saudosos do es lo delicado que a policia de
Vargas des nava ao nosso Barão de Itararé,
vencedor da épica batalha cons tucionalista
que nunca ocorreu. Eita Brasil, bão danado!
Par cipe da seção ‘‘Psicografando o Barão de
Itararé ’’ nas próximas edições, entre em
contato com Marcus M. Barberino Mendes:
marcusbarberino@uol.com.br
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JUSTIÇA NA COMUNIDADE
USINA DE IDEIAS

Encontros para capacitação do Programa
TJC reúnem cerca de 850 participantes
em municípios da 15ª Região

Evento de Capacitação em Campinas

Cerca de 850 par cipantes, entre professores das
escolas públicas de Americana, Campinas,
Indaiatuba, Sorocaba, Valinhos e Vinhedo; universitários e magistrados, pres giaram os Encontros
para Capacitação do Programa Trabalho, Jus ça e
Cidadania, realizados entre maio e junho em
municípios da 15º região.

Trabalho”; o Diretor de Direitos Humanos e
Cidadania da AMATRA XV, Desembargador João
Ba sta Mar ns César, com o tema: “O que você
tem a ver com a corrupção; e o Presidente da
AMATRA XV, Juiz Marcelo Bueno Pallone, proferiu a
palestra “Reformas trabalhista e previdenciária,
como nos afetam?”.

Em Campinas o encontro foi realizado no dia 02 de
maio, no Teatro Municipal José de Castro Mendes e
contou com a palestras da Diretora de Cursos de
Duração Con nuada da ESMAT 15, Juíza Camila
Ceroni Scarabelli, com o tema: “Os Direitos da
mulher e do adolescente”; do Presidente da
AMATRA XV, Juiz Marcelo Bueno Pallone, sobre “A
Reforma trabalhista e previdenciária”; do Diretor
de Direitos Humanos e Cidadania da AMATRA XV,
Desembargador João Ba sta Mar ns César, que
reﬂe u sobre “Cidadania, é ca e corrupção”; e do
Técnico do Seguro Social do INSS, Doutor Gabriel
Ribeiro Barnabé, com o tema: “Aposentadorias:
pos, contribuições, carência e idade”.

No dia 05 de junho, o evento foi realizado em
Vinhedo, no Centro de Educação Proﬁssional do
município, para professores e estudantes das
cidades de Valinhos e Vinhedo. Na ocasião o
Presidente da AMATRA XV, Juiz Marcelo Bueno
Pallone, proferiu a palestra “A Reforma
Previdenciária: mo vações e consequências” e na
sequência a Desembargadora Eleonora Bordini
Coca apresentou a palestra “A Reforma Trabalhista:
jus ﬁca vas e efeitos”.

O evento na cidade de Sorocaba foi realizado no dia
19 de maio, no Centro de Referência em Educação,
em Sorocaba. Par ciparam: a Secretária de
Educação de Sorocaba, Senhora Marta Regina
Cassar, com a palestra “Mediação de Conﬂitos no
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Ao ﬁnal de cada evento, foram sorteados exemplares de livros com temas jurídicos, sociais e didá cos doados pela Lacier Livraria Jurídica.
Além desses eventos está previsto, também, o
evento de capacitação na cidade de Itu, que deve
ser realizado no dia 26 de julho, na Faculdade de
Direito de Itu.
O Programa “Trabalho, Jus ça e Cidadania” é uma

inicia va de construção de cidadania encabeçada pela ANAMATRA e atualmente desenvolvido
no âmbito da jurisdição da Jus ça do Trabalho da
15ª Região pela AMATRA XV, com apoio ins tucional do TRT-15 e patrocínio da Hyundai.
Por meio do programa, magistrados, professores
e servidores do Judiciário semeiam noções
básicas de Direitos Humanos, Direito do
Trabalho, Direitos da criança e do adolescente,
é ca e de cidadania em escolas, especialmente
as públicas, de diversos municípios, de forma a
promover a aproximação entre o Poder
Judiciário e a sociedade, estabelecendo o
diálogo dos magistrados com professores e

alunos.
Já está em andamento a segunda fase do
Programa com a realização de palestras nas
escolas municipais ministradas por magistrados
da 15ª Região.
A úl ma fase do Programa, denominada
culminância, deverá ocorrer no ﬁnal do ano. No
evento, os alunos par cipantes apresentarão os
trabalhos ar s cos inspirados nos conteúdos
aprendidos durante a etapa anterior.
Para acompanhar o andamento do Programa e
seus eventos curta a FanPage do Facebook:
www.facebook.com/TJC.AMATRAXV/

Evento de Capacitação em Sorocaba

Evento de Capacitação em Vinhedo
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GIRO DE NOTÍCIAS

Novas diretorias da AMATRA XV e ESMAT 15 para o
biênio 2017-2019 tomam posse em Campinas/SP

Tomou posse no dia 31 de março de 2017, a nova
Diretoria da AMATRA XV, que será presidida pelos
Juízes do Trabalho, Marcelo Bueno Pallone e
Patrícia Maeda no biênio 2017/2019.
Na mesma cerimônia foram empossados os
Diretores e Conselheiros Acadêmicos da ESMAT 15
para mesmo biênio.
A solenidade foi realizada na Sala de Sessão do
Pleno, no Edi cio Sede do Tribunal Regional do
Trabalho da 15a Região, na Rua Barão de Jaguara,
901, Campinas/SP.
Acompanharam a solenidade os desembargadores
da Corte, juízes, procuradores, advogados, servidores, familiares e convidados dos novos empossados.
O Presidente empossado da AMATRA XV e Diretor
Geral da ESMAT 15, Juiz Marcelo Bueno Pallone
destacou o momento crí co pelo qual temos
passado, os ataques que tem sofrido o Poder
Judiciário, ataques estes provenientes inclusive de
outros Poderes da República. Pontuou que não se
sustenta o discurso de ataque à Jus ça do Trabalho
ao argumento de seu custo frente à sua arrecadação, porque a Jus ça do Trabalho não é órgão
arrecadador, mas sim, ins tuição que presta um
serviço público ao cidadão. Também, afastou as
crí cas compara vas da Jus ça do Trabalho do
Brasil com as de outros países, comparações que
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entende descabidas porque os países possuem
realidades polí co-econômicas diferentes.
Defendeu que a Jus ça do Trabalho é do cidadão, o
que deve ser por este entendido, sendo que grande
parte das demandas têm como objeto o inadimplemento de verbas rescisórias, verbas des nadas a
sua subsistência e só a Jus ça do Trabalho possui
poder de coerção a obrigar o devedor a cumprir
suas obrigações.
Marcelo Pallone tratou, ainda, de questões relacionadas à reforma da Previdência Social e
Trabalhista, da necessidade de melhorias nas
condições do trabalho de todos os magistrados,
em especial dos juízes subs tutos que ainda não
possuem assistentes, lembrando que devemos
con nuar o diálogo e enfrentar o momento di cil
vivido com união.
Por ﬁm, externou seus agradecimentos ao Juiz Luís
Rodrigo Fernandes Braga pela solidariedade,
gen leza e espírito democrá co com que conduziu
a transição para a nova administração, desejou
sorte àqueles que iniciam a travessia e emocionado agradeceu seu pai, ﬁlhos e especialmente a
esposa Regina a quem pediu paciência e compreensão.
Apresentando-se como única chapa no certame,
votaram na eleição 289 magistrados (57,57% dos
associados), tendo a chapa “Somos Todos AMATRA
XV” sido eleita com 263 votos (91% dos votos).

Audiência pública da AMATRA XV debate os efeitos
das reformas trabalhista e previdenciária e a
importância da rede de proteção do trabalho
A AMATRA XV realizou no dia 27 de abril de 2017,
n o A u d i t ó r i o Ze fe r i n o Va z , I n s t u t o d e
Economia/Unicamp, audiência pública sobre “Os
efeitos das reformas trabalhista e previdenciária e
a importância da rede de proteção do trabalho –
Jus ça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho
e Ministério do Trabalho”.
O evento, que contou com mais de 80 par cipantes, teve o apoio da ABRAT, da ANPT, do CESIT, do
DIEESE do SINAIT e do SINDIQUINZE.

A organização do evento sugeriu a ins tuição e
adesão do Fórum Regional Interins tucional de
Defesa do Direito do Trabalho e da Previdência
Social de Campinas, que tem como obje vo
garan r os direitos sociais, com ênfase na defesa
do Direito do Trabalho e da Previdência Social.
Os vídeos com todos os painéis na íntegra estão
disponíveis no canal do Youtube da AMATRA XV:
www.youtube.com/tvamatra15/

Durante a programação foram discu dos, por
especialistas representantes das en dades
apoiadoras, os temas per nentes às drás cas
mudanças sugeridas pelas reformas trabalhista e
previdenciária, a necessidade do amplo debate e
da elucidação da população quanto as suas reais
consequências, além da importância rede de
proteção do trabalho.

Juízes empossados na 15ª Região
No dia 28 de abril a Juíza Luiza Helena Roson,
oriunda do TRT da 11ª Região/AM, tomou posse
em virtude de permuta tríplice.
Já no dia 02 de maio tomou posse a Juíza Bianca
Cabral Doricci, oriunda do TRT da 23ª Região /MT,
em virtude de remoção nacional.
Foi empossado no cargo de Juiz do Trabalho Titular
de Vara, o Juiz Flavio Henrique Garcia Coelho, em
solenidade na tarde do dia 29 de maio, na sede do
TRT-15. Pelo critério de an guidade, o Juiz assumiu
a 2ª Vara do Trabalho de Assis.
A AMATRA XV deseja muito sucesso aos empossados nesta nova fase de suas carreiras!
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Fórum Trabalhista de Presidente Prudente
lança campanha contra o trabalho infantil
No dia 12 de Junho, dia Mundial e Nacional de
Combate ao Trabalho Infan l, foi lançada, no
Fórum Trabalhista de Presidente Prudente, a
Campanha “Não leve na brincadeira. Trabalho
Infan l é Ilegal. Denuncie”. Com o mote “Prudente
CEM anos, SEM trabalho infan l”, a campanha visa
a conscien zação sobre os male cios do trabalho
precoce.
Ainda existem no mundo, segundo dados da
Organização Internacional do Trabalho (OIT), 168
milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos,
trabalhando. No Brasil são perto de 2,7 milhões,
segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (PNAD) de 2015, do Ins tuto
Brasileiro de Geograﬁa e Esta s ca (IBGE), na
mesma faixa etária. Dados do recenseamento de
2010 do IBGE apontam que, só em Presidente
Prudente, exis am 2.297 crianças e adolescentes
de 10 a 17 anos trabalhando naquele ano.
A campanha pruden na surgiu de discussões
travadas no Fórum de Prevenção e Erradicação do
Trabalho Infan l de Presidente Prudente e Região –
FPETI-PPR, cujos membros se reúnem trimestralmente no auditório do Fórum Trabalhista local,
contando com a par cipação de todos os integrantes da rede de proteção que dele par cipam, sendo
assinada pelo próprio FPETI-PPR, pelo Programa de
Combate ao Trabalho Infan l da Jus ça do
Trabalho e Tribunal Regional do Trabalho da 15ª
Região (por intermédio do Juizado Especial da
Infância e Adolescência – JEIA, da Circunscrição de
Presidente Prudente), Ministério Público do

Trabalho e Comissão do Centenário de Presidente
Prudente.
Idealizada pela Audi Propaganda, empresa de
publicidade local que desenvolveu gratuitamente
o conceito, a bem da causa, a campanha é cons tuída de anúncios para emissoras de TV e rádio,
jornais, revistas e outros órgãos de comunicação
(que estão, também, na condição de apoiadores e
a tulo de u lidade pública, se comprometendo a
realizar intensa divulgação), banners, busdoor,
cartazes, faixas de rua, outdoors, placas e inúmeras
outras peças que evidenciam, sempre, o contraste
entre um ambiente de trabalho e pertences de
uma criança, que não deveriam estar naquele
determinado lugar. “A campanha ﬁcou magníﬁca,
excelente, e não deixa nada a desejar a outras
desenvolvidas nacional e internacionalmente”,
atestou o Juiz José Roberto Dantas Oliva, coordenador do JEIA de Presidente Prudente.
O Fórum Trabalhista de Presidente Prudente
também se ves u a caráter para a solenidade. As
portas dos elevadores de todos os andares, as
portas e as fachadas de vidro frontais e laterais do
prédio, receberam adesivos com imagens e mensagens contrárias ao trabalho infan l, em inicia va
semelhante à que foi desenvolvida pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 15ª Região em sua sede
judicial, em Campinas-SP. Além disso, recebeu
banners e cartazes, sendo que, após a cerimônia,
os presentes assis ram, no auditório, a apresentação da campanha pelo publicitário Raul Audi.
Na ocasião foi sancionada, pelo prefeito municipal
Nelson Roberto Bugalho, a Lei que ins tui o Dia
Municipal de Combate ao Trabalho Infan l. A
inicia va foi do presidente da Câmara Municipal,
Enio Luiz Tenório Perrone, e foi aprovada por
unanimidade pelos vereadores pruden nos. Com
isso, Presidente Prudente se integra, deﬁni vamente, ao compromisso mundial de erradicar essa
chaga social.
Conﬁra os materiais de divulgação da campanha no
site: www.naolevenabrincadeira.com.br
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Magistrados do Trabalho fazem mobilização no
Congresso contra reformas previdenciária e trabalhista
Dirigentes da ANAMATRA e diversos representantes de AMATRAS es veram reunidos no dia
31 de maio e 11 de julho no Congresso
Nacional em audiências com diversos parlamentares sobre as reformas previdenciária
(PEC 287/17) e trabalhista (PLS 38/17) em
curso no Parlamento. Os Juízes do Trabalho
também es veram acompanhando os
trabalhos nas comissões da Câmara e as
pautas prioritárias de defesa da previdência
pública e na previdenciária da magistratura.
Para o Diretor de Assuntos Legisla vos da
ANAMATRA, Luiz Colussi, a presença dos juízes do
Trabalho na Câmara e no Senado é de extrema
importância para que os parlamentares entendam
os prejuízos das reformas para o sistema de Jus ça

e sociedade. “A união dos colegas mostra a força do
movimento e, em especial, que a preocupação não
é de uma diretoria, mas sim da Magistratura do
Trabalho", disse.

AMATRA XV realiza homenagem a magistrados
aposentados durante o Congresso do TRT-15
O Presidente da AMATRA XV, Juiz Marcelo Bueno
Pallone e a Vice-Presidenta, Juíza Patrícia Maeda,
prestaram, em nome da en dade, homenagem
aos associados aposentados no dia 08 de junho,
durante o encerramento do primeiro dia do 17º
Congresso Nacional de Direito do Trabalho e
Processual do Trabalho do TRT-15 em Paulínia/SP.
Foram homenageados todos os magistrados
aposentados, nas pessoas dos associados: Juíza
Cláudia Giglio Veltri Corrêa, Desembargadora
Eliana Felippe Toledo; Juiz José Ubirajara Peluso e
Juíza Maria Angélica Mineto Pires.

mente por vocação, impulsionados por uma
inexplicável força ín ma que impele os que se
entregam à missão de julgar proporcionarem a
jus ça e a dignidade a todos que por isso anseiam.”
E ﬁnalizou agradecendo e estendendo a homenagem a todos os magistrados aposentados: “a todos
os nossos colegas aposentados, muito obrigado
pela honra de podermos ser seus colegas de
proﬁssão e por terem nas suas carreiras e nas suas
vidas digniﬁcado ainda mais a magistratura do
trabalho.”

Em seu discurso o Presidente da AMATRA XV
elogiou a inques onável carreira dos associados:
“Nesse momento de tantas incertezas em que
todos nós vivemos, por vezes receosos do que nos
pode reservar o futuro, é alentador e reconfortante
mirar o exemplo destes colegas que, durante anos
e décadas, dedicaram suas vidas e suas almas a
uma das mais nobres missões. Escolheram ser
magistrados do trabalho, não meramente para
exercerem uma destacada proﬁssão, mas certa-
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AMATRA XV realiza visita a Deputados Federais

Visita ao Deputado Vicentinho (PT-SP)

O Diretor da AMATRA XV, Juiz Ronaldo Oliveira
Siandela, membro da Comissão Legisla va da
ANAMATRA, esteve em Brasília/DF, entre os dias 12
e 14 de junho.
O diretor agendou visitas a gabinetes de deputados
da bancada paulista, com o obje vo de consolidar
o canal de diálogo ins tucional e apresentar o novo
Diretor Legisla vo da ANAMATRA, Juiz Paulo da
Cunha Boal, aproveitando a oportunidade para
tratar de diversos assuntos de interesse da
Magistratura.
No dia 13, inicialmente visitaram o Deputado
Major Olímpio (SD-SP), relator da PEC 220/16
(CCJ), que acrescenta o § 13 ao ar go 37 da
Cons tuição Federal, para que a revisão geral
anual não seja inferior à variação inﬂacionária. A
conversa foi bastante fru fera, esclarecendo-se ao
deputado que a apreciação dessa PEC sem a
recomposição salarial de todas categorias perpetuaria o desequilíbrio que hoje existe. A ANAMATRA
comprometeu-se a apresentar Nota Técnica no
prazo de quinze dias, para auxiliá-lo.
Posteriormente, foi visitado o Deputado Herculano
Passos (PSD-SP), que foi o coordenador da bancada
paulista no período 2016/2017, e disponibilizou-se
a intermediar contatos com líderes e demais
deputados.
Em seguida, os magistrados visitaram o Deputado
Luiz Lauro Filho (PSB-SP), atual coordenador da
bancada paulista, dentre os diversos assuntos
tratados, falou-se, também, da preocupação com
as perdas salariais da Magistratura veriﬁcadas nos
úl mos anos, bem como com a diﬁculdade de
aprovação do PL 27/16, que dispõe sobre o reajuste dos subsídios, no Senado. O parlamentar se
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Visita ao Deputado Luiz
Lauro Filho (PSB-SP)

sensibilizou com a questão remuneratória e
aﬁrmou que a Magistratura pode contar com o
trabalho dele perante a bancada paulista.
Visitaram, ainda, o Deputado Vitor Lippi (PSDB-SP),
com quem veram a oportunidade de conversar
sobre a atual conjuntura polí co-ins tucional,
sempre ressaltando a necessidade de mantença do
diálogo para enfrentamento das questões diversas
que se apresentam.
Es veram, ainda, com o Deputado Lincoln Portela
(PRB/MG), que reaﬁrmou seu compromisso com a
Magistratura e o seu respeito e admiração pelo
trabalho desenvolvido pela ANAMATRA, ofertando
o seu total apoio para auxiliar no diálogo com os
senadores sobre a questão remuneratória.
Já no dia 14 de junho, o Juiz Ronaldo Siandela
visitou o deputado Antonio Bulhões (PRB-SP),
coordenador da Frente Parlamentar Mista de
Apoio ao Protagonismo infantojuvenil. Trataram de
diversos assuntos, tendo o deputado se disposto a
manter diálogo ins tucional com a magistratura,
solicitando auxílio no que se refere à frente parlamentar, na medida em que a Jus ça do Trabalho
tem o Programa de Combate ao Trabalho Infan l e
de Es mulo à Aprendizagem.
Visitou o magistrado, ainda, o Deputado
Vicen nho (PT-SP), com quem manteve cordial
diálogo, sedimentando o canal de relacionamento
ins tucional, lastreado no respeito mútuo.
O Juiz Ronaldo Siandela solicita, uma vez mais, aos
associados que eventualmente possuam algum
contato pessoal com parlamentares federais, que
entrem em contato para viabilizar o agendamento
de uma visita de apresentação.

ANAMATRA emite comunicado sobre
a aprovação da Reforma Trabalhista

Em comunicado emi do no dia 12 de julho, o
Presidente da ANAMATRA comenta a aprovação da
reforma trabalhista e os seus desdobramentos
para o país. Guilherme Feliciano também reforça a
expecta va de que ainda haja modiﬁcações ao
texto, por parte da Presidência da República:
Foi aprovado, na noite do dia 11/7, o Projeto de Lei
nª 38/2017, que dispõe sobre a reforma trabalhista, tal como veio da Câmara. Todas as emendas e
destaques foram rejeitados e o texto segue para a
sanção presidencial, provavelmente amanhã. A
Frente Associa va da Magistratura e do Ministério
Público (FRENTAS) ainda pedirá, no início do dia, os
derradeiros vetos.
Resta esperar que a Presidência da República
honre o acordo celebrado com parte dos senadores e modiﬁque o texto quanto às graves questões
do tabelamento das indenizações por danos
extrapatrimoniais; da possibilidade de se negociar
grau de insalubridade e jornada 12 por 36 mediante acordo individual; da exposição de gestantes e
lactantes a ambiente insalubre; do trabalho
intermitente indiscriminadamente autorizado;
entre outras. Mas, ainda se vierem todos os vetos e
modulações, a Jus ça do Trabalho terá só um
leni vo. Será doravante o único ramo do Judiciário
regido por um princípio de "intervenção mínima".
Sua jurisprudência terá de equacionar tais limitações, com o necessário engenho, pela sua patente
incons tucionalidade.
Nem tudo, porém, são lamentos. No que nos diz
respeito, a Associação Nacional dos Magistrados

da Jus ça do Trabalho (ANAMATRA) demonstrou a
sua capacidade de ar culação de sempre. E, como
nunca, reuniu em torno da defesa do Direito e da
Magistratura do Trabalho atores sociais de todos os
espectros e da maior envergadura: Ministério
Público do Trabalho (MPT), Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB Nacional), Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), todas as en dades Frente
Associa va da Magistratura e do Ministério Público
(FRENTAS), além de inúmeras associações e
en dades sindicais.
A ANAMATRA cumpriu o seu papel associa vo e
ins tucional. Foi citada inúmeras vezes na tribuna.
Foi, para mais, rigorosamente ﬁel aos seus
desideratos estatutários, quanto à preservação do
Estado social, da independência da Magistratura
do Trabalho e dos direitos de cidadania.
Da parte da Magistratura do Trabalho, ainda somos
juízes do Trabalho. Ainda exerceremos nossa livre
convicção mo vada para o controle difuso de
cons tucionalidade, onde couber.

Brasília, 12 de julho de 2017.

Guilherme Feliciano
Presidente da Anamatra
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Atuação da AMATRA XV
no Congresso Nacional
Os Diretores da AMATRA XV, Juízes Ronaldo
Oliveira Siandela e Roselene Aparecida Taveira,
atuaram em Brasília, nos dias 11 e 12 de julho,
integrando a força-tarefa da ANAMATRA na
atuação contra a aprovação do PLC 38/2017 Reforma Trabalhista.

apresentar o presidente da ANAMATRA, Juiz
Guilherme Guimarães Feliciano.

Acompanharam, também, a Sessão da CMO Comissão Mista de Orçamento, que aprovou a LDO
- Lei de Diretrizes Orçamentárias.

O Juiz Ronaldo Siandela, que íntegra a Comissão
Legisla va da en dade Nacional acompanhou,
ainda, no STF, o protocolo do requerimento que as
en dades componentes da FRENTAS ﬁzeram à
Ministra Carmén Lúcia, para encaminhamento de
Projeto de Lei que recomponha as perdas remuneratórias da magistratura.

Concomitantemente, dando con nuidade à
agenda legisla va da AMATRA XV, visitaram
diversos parlamentares paulistas, com o intuito de
estreitar laços de diálogo ins tucional, bem como

Veja o O cio e Requerimento no link:
www.goo.gl/YwJ5He
A Nota Técnica conjunta no link:
www.goo.gl/xAyUFS

Reunião com o Deputado Orlando
Silva (PCdoB-SP)

Reunião com o Senador Airton
Sandoval (PMDB-SP)
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Visita ao Deputado Baleia Rossi,
líder do PMDB

FRENTAS protocolando requerimento de
Projeto de Lei que recomponha as perdas
remuneratórias da magistratura

ARTIGO

Sílvio Beltramelli Neto
Procurador do Ministério Público
do Trabalho da 15ª Região

A reforma trabalhista e a desproteção
jurídica da saúde e segurança no trabalho¹
E fez-se a reforma trabalhista, pela Lei n.º 13.467/2017. Diversas são as alterações legais envidadas
que tocam o meio ambiente de trabalho e a saúde e segurança do trabalhador, sobretudo disposi vos
rela vos à jornada de trabalho e ao trabalho em ambiente insalubre, sobre alguns dos quais seguem breves
notas crí cas, em virtude do limite deste espaço.²
O § 2.º do art. 58 elimina as horas in i nere. Assim, deixam de ser consideradas tempo à disposição
do empregador as longas distâncias percorridas pelo trabalhador para acessar ao local de trabalho (como é
o caso de muitos rurícolas), conquanto permaneçam tendo parte de seu dia comprome do exclusivamente
pela a vidade laboral.
Por força da inserção de um § 5.º ao art. 59, admi r-se-á o “banco de horas” estabelecido por
acordo individual escrito e não mais por apenas norma cole va, desde que a compensação ocorra em
período não superior a seis meses, isto é, suprime-se a chancela sindical, exigência voltada a, em tese,
oferecer, com base na despersonalização da negociação, alguma salvaguarda ao obreiro em face de
circunstância obviamente mais gravosa de trabalho.
O art. 59-A admite a controversa jornada “12 x 36”, observados ou indenizados os intervalos para
repouso e alimentação, permi ndo a indenização do intervalo intrajornada, ou seja, sua não fruição,
circunstância extremamente nociva à saúde. Seu parágrafo único decreta que os pagamentos pactuados
para o cumprimento de jornada “12 x 36” já englobam o DSR e o descanso em feriados e ainda equipara as
horas de labuta em dias des nados a feriados e em horário noturno — até então tratados, pela legislação, de
forma dis n va, a bem da inibição de sua prá ca — a horas extras prestadas em dias úteis, favorecendo sua
ocorrência.
O art. 59-B reproduz o cri cável item III da Súmula 85 do TST, no sen do de que o não atendimento
das exigências legais para a compensação de jornada, inclusive quando estabelecida por acordo tácito, “não
implica a repe ção do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não ultrapassada a
duração máxima semanal, sendo devido apenas o respec vo adicional”, o que signiﬁca, na prá ca, ausência

¹Escrito resultante de atualização de exposição promovida dentro do painel “Reforma Trabalhista”, apresentado no
evento “Os efeitos das reformas trabalhista e previdenciária e a importância da rede de proteção do trabalho – Jus ça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho”, realizado pela Associação dos Magistrados
da Jus ça do Trabalho da 15ª Região, em 27 de abril de 2017, no Ins tuto de Economia da UNICAMP. Aos organizadores, na pessoa da Dra. Patrícia Maeda, agradeço pelo convite.
²Até o fechamento deste texto, no ciava-se a possível edição de Medida Provisória pelo Governo Federal, visando
regulamentar/alterar alguns pontos da lei recém editada.
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de pena propriamente dita para a inadimplemento do sistema acordado.
Aliás, incen vo à burla dos limites legais impostos à compensação de jornada veriﬁca-se também
no texto do parágrafo único do art. 59-B, segundo o qual acordo de compensação semanal e banco de horas
não se descaracterizam pela prestação de horas extras habituais. A proposta subverte a atual norma zação,
interpretada pela Súmula 85, IV, do TST, fazendo com que o descumprimento reiterado do acordo de
compensação não mais signiﬁque sua desnaturação.
O parágrafo único do art. 60 determina, ainda, que a jornada “12 x 36” não se submeta ao comando
do caput, portanto não demande licença prévia para prorrogação de jornada em ambiente insalubre, com isso
facultando o agravamento da situação do obreiro, que além de cumprir jornada extensa, ainda o faz exposto à
riscos físicos, químicos ou biológicos.
Alteração do § 1.º do art. 61 suprime a obrigatoriedade de comunicação ao Ministério do Trabalho e
dispensa previsão em acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, em casos de prorrogação de jornada
por necessidade imperiosa, força maior ou realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução
possa acarretar prejuízo manifesto, alijando o controle estatal imediato sobre um tipo de prorrogação que
passa à integral discricionariedade patronal.
O contrato de trabalho a tempo parcial passará a admitir a prestação de horas extras, em razão da
revogação do § 4.º do art. 59, permitindo a desnaturação do instituto, pois tempo parcial prorrogado deixa de
ser, de fato, parcial.
Os arts. 75-A a 75-E inauguram a regulação do teletrabalho, eximindo-o da exigência de controle de
jornada e, por conseguinte, sujeitando-o a jornadas extensas, sem qualquer compensação, pois o equipara a
serviços em atividade externa e à atividade de gerência, pela inclusão do inciso III ao art. 62, olvidando o uso
disseminado de mecanismos sobretudo informatizados de controle da duração do trabalho à distância (login
em intranet, GPS, etc.).
Ainda a respeito do teletrabalho, o parágrafo único art. 75-E dispõe que “o empregado deverá assinar
termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador”,
disposição essa evidentemente voltada a uma prevenção de responsabilidade por acidente típico ou
adoecimento laboral, antecipando-se à investigação ampla das causas de qualquer infortúnio de trabalho e
facilitando a inculpação a priori do obreiro.
O § 4.º do art. 71 mitiga os efeitos sancionatórios da não fruição integral do intervalo intrajornada,
antes estabelecidos com a remuneração do período correspondente com um acréscimo de no mínimo
cinquenta por cento sobre o valor da remuneração integral da hora normal de trabalho, padrão sensivelmente
reduzido para “o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de
cinquenta por cento sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho”.
Revogou-se o § 2.º do art. 134, retirando o benefício de menores de dezoito e maiores de cinquenta
anos de gozarem férias em período único, por sabida conveniência social e de saúde. Ademais, os contratados
a tempo parcial passarão a poder valer-se do abono pecuniário, mediante venda de um terço do período de
férias, em virtude da revogação do § 3.º do art. 143, em mais uma iniciativa que incentiva a mitigação do
tempo de descanso do trabalhador, neste caso, por premência ou conveniência econômica.
No aspecto da reparação de danos, propõe-se a pré-estipulação de valores máximos para o
estabelecimento de indenização por dano extrapatromonial, como os decorrentes de acidentes típicos de
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trabalho ou de doenças ocupacionais (§ 1.º do art. 223-G), impedindo a necessária reparação proporcional ao
agravo, sendo possível vislumbrar que uma vítima de amputação ou de lesão com comprometimento
permanente de movimentos por sinistro laboral seja indenizada, a, no máximo, setenta e cinco mil reais, acaso
seu salário contratual não ultrapasse mil e quinhentos reais.
A mulher deixa de ter, formalmente, o direito a quinze minutos de descanso antes do início das
atividades em período de horas extraordinárias, em decorrência da revogação do art. 384, a despeito de sua
recepção pela Constituição Federal de 1988 haver sido aﬁrmada pelo STF, em decisão de 2014, com
repercussão geral reconhecida (RE 658.312).
Ademais, a reforma implanta a ﬂexibilização de normas trabalhistas por meio de negociação
individual ou coletiva (“negociado sobre o legislado”).
O art. 611-A autoriza a ﬂexibilização por norma coletiva de uma série de direitos, entre eles: jornada
de trabalho, observados os limites constitucionais; banco de horas individual; intervalo intrajornada,
respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a seis horas; teletrabalho, regime de
sobreaviso e trabalho intermitente; enquadramento do grau de insalubridade (até então adjudicada a quadros
cientíﬁcos especializados do Ministério do Trabalho); prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem
licença prévia das autoridades estatais competentes.
Adicionalmente, a reforma explicita a não obrigatoriedade de contrapartida em caso de disposição
de norma coletiva redutora de direito (§ 2.º do indigitado art. 611-A), em franca violação do seminal Princípio
da Indisponibilidade dos Direitos Trabalhistas.
Por outro lado, o art. 611-B proíbe a redução ou supressão de, v.g. DSR; remuneração do serviço
extraordinário superior, no mínimo, em 50% (cinquenta por cento) à do normal; número de dias de férias
devidas ao empregado; gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário
normal; normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas regulamentadoras
do Ministério do Trabalho; adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas; e
seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador. Todavia, seu conteúdo revela óbvias
contradições com o permissivo do art. 611-A, já que impossível sustentar-se a não fragilização de normas de
saúde e segurança do trabalho, ao mesmo tempo em que se tolera a negociação sobre o enquadramento da
insalubridade, por exemplo.
O parágrafo único do art. 611-B dispõe, absurdamente, que “regras sobre duração do trabalho e
intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para os ﬁns do
disposto neste artigo”, negando a óbvia relação da limitação da jornada de trabalho com a preservação da
saúde do trabalhador (Súmula 437, II, do TST).
Pois bem. A análise sistemática das apontadas alterações promovidas pela reforma trabalhista
evidencia que o patamar de proteção de direitos trabalhistas ligados à saúde e segurança do trabalho será
sensivelmente reduzido, quando não suprimido, ou está sujeito a sê-lo, por força de negociação coletiva ou
individual, independentemente de contrapartida — se é que se pode vislumbrar contrapartida ao
despojamento de situações ligadas à preservação da saúde.
Ocorre que a Constituição Federal (CF) consagra o direito humano à saúde como direito
fundamental, fazendo-o, em linhas gerais, no seu art. 6.º, e especiﬁcando-o em seus arts. 196 e seguintes.
Particularmente no que se refere à saúde do trabalhador, é seu direito a “redução dos riscos inerentes
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ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança” (art. 7.º, XXII, da CF). Demais disso, a CF faz
questão de admitir a existência de um meio ambiente do trabalho, submetendo-o, por conseguinte, a todo o
arcabouço legal protetivo do meio ambiente considerado em todas as suas dimensões (natural, artiﬁcial e
cultural). São normas que se apresentam de modo sistematizado e com aplicação especíﬁca às relações de
trabalho, articulando dispositivos constitucionais (arts. 200, VIII c/c 225 c/c 7.º, XXII e XXVIII),
convencionais (Convenção 155 da OIT, ratiﬁcada pelo Brasil em 1992, seguida de outras dedicadas à saúde e
segurança do trabalho, como as Convenções 161, 162, 164, 167, 170 e 176) e infraconstitucionais (L.
6.938/81, arts. 19 a 21 da L. 8.213/91, arts. 155 a 159 da CLT e Normas Regulamentadoras editadas Ministério
do Trabalho e Emprego).
Tampouco a possibilidade de redução de direitos pela via da negociação coletiva, sem contrapartida,
escapa à inconstitucionalidade e à inconvencionalidade.
É que vigem no Brasil — e com toda a força cogente que não se pode negar a este tipo de norma — os
Princípios da Dignidade Humana, da Valorização Social do Trabalho, da Justiça Social e da Função Social da
Propriedade, os quais, irradiados na seara laboral, reforçam os outros princípios, tipicamente trabalhistas,
como o Princípio Protetor e sua decorrente Regra da Norma Mais Favorável ao Trabalhador. Alia-se a isso
tudo a efetividade de um vasto direito positivado, constitucional e internacionalmente, no que se refere à
garantia de direitos laborais (arts. 7º a 11 da CF, CLT, leis esparsas).
Demais disso, imperativo reconhecer os direitos trabalhistas como direitos fundamentais protegidos
contra qualquer tendência de abolição por lei ou por norma coletiva (art. 60, § 4.º, IV, CF), exceto nas
situações em que o próprio Poder Constituinte expressamente permitiu e contanto que envidadas por norma
coletiva que contemple contrapartida justiﬁcadora da transação, quais sejam, aquelas constantes dos incisos
VI (redução salarial), XIII (compensação e redução de jornada) e XIV (jornada em turnos ininterruptos de
revezamento) do art. 7º da Carta Magna.
Não bastasse isso, o intento da prevalência do negociado sobre o legislado afronta as Convenções 98
(“Direito de Sindicalização e de Negociação Coletiva”) e 154 (“Fomento à Negociação Coletiva”) da OIT, a
qual, aliás, já advertiu, em documento oﬁcial publicado em junho de 2017 — “Observation (CEACR) adopted 2016, published 106th ILC session (2017): Right to Organise and Collective Bargaining Convention,
1949 (No. 98) - Brazil (Ratiﬁcation: 1952)” —, que, com base na Convenção 98, está a acompanhar, com
apreensão, os (então) projetos de lei examinados pelo Congresso Nacional pátrio, com vistas a que cláusulas
de acordo ou convenção coletiva de trabalho prevaleçam sobre as disposições da lei.
Ademais, está provado que a redução de direitos dos trabalhadores como fator de empregabilidade
não se sustenta, conforme os exemplos inglês e espanhol. Tampouco a ideia de que emprego é sinônimo de
melhora da condição existencial, sobretudo na perspectiva da saúde e segurança.
Em verdade, não se reduz pobreza com subemprego, porque não se favorece com isso o avanço dos
indivíduos à fruição da liberdade substantiva; ao revés, intensiﬁca-se a desigualdade não apenas na
distribuição de renda, mas de serviços e demais elementos (dentre eles, a saúde) que capacitem a pessoa a
alcançar, por opção própria, uma melhor condição de vida segundo suas livres aspirações. Ao contrário,
aumentam-se as condições de trabalho com risco à saúde física e mental.
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Reforma da previdência: as propostas de alterações
para as principais formas aposentadorias do
Regime Geral de Previdência Social¹
Introdução
A proposta de reforma da previdência social está sistema zada em dois documentos: a Proposta de
Emenda Cons tucional n. 287/2016 (PEC 287/2016), elaborada pela equipe econômica do atual governo e
apresentada pelo Poder Execu vo em 05 de dezembro de 2016², e o seu relatório subs tu vo, elaborado
pelo relator da comissão especial, Dep. Arthur Maia (PPS/BA), e divulgado em 19 de abril de 2017³. De início, salta a percepção a rapidez na tramitação da proposta: menos de 06 meses foram gastos entre a elaboração do projeto e o parecer por sua admissibilidade, restando demonstrado o pouco empenho dos representantes polí cos em debater suas propostas com a sociedade. Essa pressa pela aprovação da reforma
previdenciária não se coaduna com as caracterís cas essenciais da polí ca pública de previdência social,
que talvez possa ser considerada como a que demanda maior planejamento de longo prazo, já que as alterações implementadas afetam, não apenas as gerações do presente, mas a vida e a segurança de trabalhadores(as) e aposentados(as) no futuro.
Diante da extensão e profundidade das alterações pretendidas, com o propósito de organizar a
exposição e de não a tornar demasiado longa, optou-se, nesse texto, por abordar as mudanças nas principais formas de aposentadorias do RGPS e no bene cio de prestação con nuada (BPC). Tal recorte temá co
não é feito ao acaso, mas pautado na percepção de que esse é o cerne do desmonte da proteção social a ser
promovido pela PEC n. 287/2016 e seu subs tu vo, uma vez que outros bene cios previdenciários de
importante impacto social, como a pensão por morte e o auxílio-doença, já foram reformados pela via
infracons tucional, por meio da medida provisória (MP) n. 664, já conver da na Lei n. 13.135/2015, e das
MPs n. 739, de 2016, e n. 767, de 2017 – a primeira teve sua vigência encerrada e, por isso, é pra camente

¹O presente ar go é fruto da exposição realizada no painel “Reforma da Previdência” na audiência pública organizada pela Associação dos Magistrados da Jus ça do Trabalho da 15ª Região (AMATRA 15) e parceiros no dia 27 de abril
de 2017, no auditório Zeferino Vaz do Ins tuto de Economia da UNICAMP, em Campinas/SP. Em nome da Dra. Patrícia
Maeda, agradeço a toda organização pelo convite
²Link para acompanhamento da tramitação da PEC n. 287/2016:
<h p://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/ﬁchadetramitacao?idProposicao=2119881>.
³A íntegra do relatório subs tu vo pode ser consultada no seguinte endereço eletrônico:
<h p://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=222141E0DC101E740807A76EBB4
249E4.proposicoesWebExterno1?codteor=1557095&ﬁlename=Tramitacao-PEC+287/2016>.
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“reeditada” na segunda. Nesse sen do, por questão de hones dade intelectual, é preciso dizer que,
tomado o histórico legisla vo a respeito da previdência social, constata-se que, pelo menos a cada 02 anos,
desde 1991, com a promulgação do Plano de Bene cios (Lei n. 8.213/91) e do Plano de Custeio (Lei n.
8.212/91), o Brasil passa por uma reforma previdenciária de maior ou menor intensidade, com o escopo
exclusivo de redução do patamares de proteção social, afetando, sobretudo, os(as) trabalhadores(as) que
ocupam os postos mais precarizados(as) no mercado de trabalho, com menores rendimentos, que veem a
aposentadoria como um direito cada vez mais distante de concre zação, diante do impera vo único de
“proteção aos cofres públicos”⁴. Ademais, a opção por tratar do Regime Geral de Previdência Social (RGPS),
gerenciado pelo Ins tuto Nacional do Seguro Social (INSS), deve-se ao fato de que ele é o responsável pela
cobertura previdenciária de todos que trabalham na inicia va privada, bem como dos servidores públicos
não abrangidos por regimes próprios.
Entretanto, antes de abordar os aspectos norma vos acerca das mudanças nas aposentadorias,
entende-se que seja imprescindível para o debate conhecer um pouco da realidade esta s ca acerca da
previdência social e do mercado de trabalho no Brasil. Com isso, pretende-se evitar que o debate acerca
da reforma previdenciária se desvincule do chão da história e do aspecto de garan a da possibilidade de
reprodução da vida de trabalhadores e trabalhadoras, aﬁnal, a estratégia mais sagaz para obter apoio a
redução con nua de direitos previdenciários tem sido transformar a previdência em “assunto técnico”,
em “pauta econômica”, desvinculando-a da realidade dos seus beneﬁciários(as)⁵: de acordo com o IBGE,
para cada bene cio previdenciário concedido, são, em média, beneﬁciadas 2,5 pessoas, sendo que 69%
dos bene cios concedidos tem valor de até 01 salário-mínimo, e 92% tem valor inferior a 03 saláriosmínimos (ou seja, valores inferiores a R$ 2.800,00). Em 70% dos municípios brasileiros, o montante que
circula via concessão de bene cios previdenciários supera os repasses do Fundo de Par cipação dos
Municípios e, em 82%, esse montante supera o valor da arrecadação tributária municipal. Tais dados
demonstram que, diferentemente dos discursos midiá cos acerca das “super aposentadorias”, cerca de

⁴Para uma problema zação da temá ca do “déﬁcit previsenciário”, sugere-se a leitura dos ar gos Previdência:
reformar para excluir e Reforma da previdência: direito ou negócio?, do professor do ins tuto de economia da
UNICAMP, Eduardo Fagnani, con dos na obra O golpe de 2016 e a reforma da previdência: narra vas de
resistência - Gustavo Teixeira Ramos et. Al (Coords.). Bauru: Canal 6, 2017 (Projeto Editorial Práxis)
⁵Os dados a seguir foram extraídos de relatórios elaborados pela ANFIP, IBGE, DIEESE e pela Plataforma de Polí ca
Social, sobretudo, dos documentos Previdência: reformar para excluir?, disponível em:
<h ps://issuu.com/poli casocial/docs/documento_completo>, e A previdência social e a economia dos municípios, disponível em:<h p://www.anﬁp.org.br/publicacoes/20120726210022_Economia-nos-municpios_26-072011_2011_Economia_dos_municipios.pdf>.
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70% dos bene cios previdenciários do RGPS não superam o valor do mínimo e, ainda assim, são fatores
cruciais para a sobrevivência das famílias brasileiras e movimentação das economias nos municípios - uma
simples caminhada pelos centros comerciais e pela rede bancária nos 05 dias úteis ﬁnais do mês, quando
são depositados os bene cios de até 01 salário-mínimo, de acordo com o cronograma do INSS, dá uma boa
medida do aqui argumentado.
Feita a abordagem esta s ca, passa-se agora ao panorama norma vo, apresentando-se, de forma
sucinta e em linguagem acessível, as principais propostas de alteração nas aposentadorias do RGPS e no
bene cio de prestação con nuada (natureza assistencial).
1. O ﬁm das aposentadorias por tempo de contribuição e por idade: contribuir mais, para receber

menos.
A primeira grande modiﬁcação se dá nos âmbitos da Aposentadoria por Tempo de Contribuição e da
Aposentadoria por Idade, que deixam de exis r como modalidades autônomas, passando-se a prever uma
fórmula única, que leva em consideração idade mínima + tempo mínimo de contribuição. Nesse sen do, a
PEC n. 287/2016, com as modiﬁcações do relatório subs tu vo, prevê que só poderão se aposentar os
homens que verem no mínimo 65 anos e as mulheres com idade mínima de 62 anos, exigindo-se, de
ambos, no mínimo 25 anos de tempo de contribuição. Comparando-se com as regras atuais, há um
aumento de 10 anos no tempo de contribuição mínimo que assegura uma aposentadoria: hoje, homens
com 65 anos e mulheres com 60, conseguem se aposentar por idade com 15 anos de tempo de contribuição
(180 meses), obtendo, no mínimo, 85% do salário de bene cio como renda mensal inicial⁶ (assegurado o
piso de 01 salário mínimo). Ademais, hoje, homens e mulheres que a ngem as referidas idades dispondo
de 30 anos de contribuição, conseguem obter 100% do salário de bene cio como renda mensal inicial de
suas aposentadorias por idade.
Assim, caso a reforma seja aprovada, as mulheres já são, de imediato, prejudicadas com
acréscimo de 02 anos na idade mínima exigida⁷, e todos⁸, trabalhadores e trabalhadoras, além de terem

⁶O salário de bene cio é calculado de acordo com o histórico contribu vo de cada segurado(a), ou seja, leva em
consideração os salários de contribuições. Por sua vez, a renda mensal inicial é uma porcentagem que incide
sobre o salário de bene cio, variando conforme o bene cio previdenciário pleiteado. O valor da renda mensal
inicial é o que concretamente a pessoa começa a receber da previdência.
⁷Interessante observar que, em todos os aspectos da proposta de reforma, as mulheres são mais intensamente
prejudicadas, aumentando-se a idade para concessão da aposentadoria em 02 anos para as seguradas em geral,
inclusive para a segurada especial (agricultora em regime de economia familiar) e em 05 anos para a professora
de ensino fundamental e médio. Tudo isso, claro, com desconsideração para a persistência das desigualdades de
gênero: de acordo com a pesquisa “Retratos das desigualdades de gênero e raça”, realizada pelo IPEA em parceria
com a ONU Mulheres, as mulheres trabalham, em média, 7,5 horas semanais a mais que os homens e ganham
cerca de 30% a menos nos mesmos cargos e tendo a mesma qualiﬁcação. Disponível em
<h p://www.ipea.gov.br/retrato/>.

39

de contribuir por, no mínimo, mais 10 anos para obter o direito à aposentadoria, terão seus rendimentos
severamente reduzidos pela nova fórmula de cálculo: ao invés de, no mínimo, 85% do salário de bene cio
como renda mensal inicial (RMI), com 25 anos de tempo de contribuição (o que garan ria, hoje, uma RMI de
95%), os futuros(as) aposentados(as) terão 70% do salário de bene cio como RMI, sendo que apenas com
40 anos de tempo de contribuição será garan da uma RMI de 100% do salário de bene cio.
Se o aumento formal de 10 anos no tempo de contribuição já é impactante por seus resultados
matemá cos, quando combinamos isso com a realidade do mercado de trabalho no Brasil, o resultado é
socialmente catastróﬁco: tendo em conta que a maioria dos trabalhadores(as) brasileiros(as) consegue
verter, em média, apenas 05 ou 06 contribuições para a previdência por ano – em razão da alta taxa de
informalidade e de rota vidade nos postos de trabalho – os 25 anos de tempo de contribuição se
convertem, na realidade, em 50 anos de trabalho no mercado formal, o que signiﬁca, tomando por base os
dados já apresentados, trabalhar, de forma con nua, dos 16 aos 66 anos de idade para conseguir uma
aposentaria no valor de 01 salário-mínimo...
Em verdade, quando analisamos os dados acerca das concessões de aposentadoria por idade no
Brasil, modalidade que corresponde a cerca de 70% de todas as aposentadorias concedidas pelo INSS,
constatamos, enﬁm, o que a reforma da previdência vai ocasionar nas vidas das pessoas: considerando o
ano de 2015, por exemplo, 60% das aposentadorias por idade concedidas foram para trabalhadores(as) que
não nham 20 anos de tempo de contribuição (lembrando que a regra atual exige 15 anos como tempo
mínimo) e, em 79% delas, os beneﬁciários não nham 25 anos de tempo de contribuição. Isso signiﬁca, em
úl ma instância, que, se a PEC n. 287/2016 for aprovada, cerca de 80% dos trabalhadores(as) brasileiros(as)
não conseguirão se aposentar.¹⁰
Ainda quanto a essa modalidade combinada de aposentadoria, que exige idade e tempo de

⁸De acordo com o relatório subs tu vo, apenas homens que verem, no mínimo, 55 anos e mulheres com, no
mínimo, 53 anos na data da promulgação da Emenda, terão direito de se valer das regras de transição, que preveem
um pedágio de 30% a mais do tempo que faltava para completarem, respec vamente, 35 e 30 anos de tempo de
contribuição.
⁹Dado apresentado pelo Prof. Claudio Alberto Castelo Branco Puty, do ins tuto de economia da Universidade Federal
do Pará, em sua fala durante o evento “Previdência Social: um debate necessário”, realizado no dia 19 de abril de
2017, no salão nobre da Faculdade de Direito da USP, pelo Grupo de Educação Fiscal Estadual de São Paulo (GEFE-SP).
¹⁰Ibidem.
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contribuição mínimos, é preciso destacar a grave situação dos segurados especiais que, caso a PEC n.
287/2016 venha a ser aprovada, estarão pra camente excluídos da proteção previdenciária. Isso porque,
de acordo com as propostas da reforma, para ter direito a aposentadoria no valor de 01 salário mínimo, o
segurado especial teria de efe vamente contribuir de forma individualizada por, no mínimo, 15 anos,
exigência absolutamente deslocada da dura realidade dos pequenos agricultores que trabalham em
regime de economia familiar, pescadores artesanais e seringueiros extra vistas, categorias abarcadas pela
ﬁgura do segurado especial. Atualmente, até por polí ca de incen vo à permanência das famílias no
campo¹¹, essas categorias de trabalhadores precisam comprovar a manutenção de seus trabalhos nessas
condições pelo período mínimo 15 anos, além da idade mínima de 60 anos para homens e 55 anos para
mulheres, o que lhes garante uma aposentadoria no valor de 1 salário-mínimo - a contribuição somente é
exigida quando é feita a comercialização dos produtos, sendo ela válida para todo o núcleo familiar. Exigir
que cada um dos membros da família que trabalha em regime de economia familiar, produzindo para o
próprio sustento¹², verta contribuição mensal para a previdência, ainda que com alíquotas “favorecidas”,
como prevê o texto do relatório, é verdadeiramente optar por excluí-los da rede de proteção
previdenciária, uma vez que, não só não tem condições econômicas de o fazer, como, inclusive,
enfrentariam diﬁculdades de locomoção para regularizar suas situações junto a previdência mês a mês.
Por úl mo, ainda no âmbito dessa mesma modalidade, vamos conferir a situação jurídica dos
professores do ensino fundamental e médio - uma vez que as condições especiais para a aposentadoria dos
professores do ensino superior já foram suprimidas com a EC n. 20/1998, o que exempliﬁca nossa aﬁrmação acerca do movimento con nuo de redução de direitos previdenciários. De acordo com o texto do relatório subs tu vo, caso a PEC n. 287/2016 seja aprovada, os professores e as professoras terão 60 anos
como idade mínima para se aposentar, sem diferenciação de gênero, o que penaliza, uma vez mais, as
mulheres, que são ampla maioria no âmbito dessa categoria proﬁssional e sustentam duplas, triplas e até
quádruplas jornadas de trabalho. Além disso, dos professores e professoras, também será exigido 25 anos
de tempo de contribuição como mínimo para aposentadoria, sendo que, com esse tempo, terão direito

¹¹Segundo os dados do úl mo censo agropecuário (IBGE, 2006), a agricultura familiar representa 56% do valor da produção de
animais de grande porte, 57% do valor agregado na agroindústria, 63% da hor cultura e 80% da extração vegetal no país, tendo
enorme representa vidade na produção de gêneros alimen cios que compõem a nossa alimentação pica, tais como o feijão e a
mandioca. Disponível em <h p://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/50/agro_2006_agricultura_familiar.pdf>.
Acesso em 21 de maio de 2017.
¹²Ainda de acordo com o censo agropecuário, apenas três milhões (69,0%) dos produtores familiares declararam ter ob do
alguma receita no seu estabelecimento durante o ano de 2006, ou seja, quase um terço da agricultura familiar declarou não ter
ob do receita naquele ano. (Ibidem)
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a apenas 70% do salário de bene cio como renda mensal inicial da aposentadoria. Tomando-se em
consideração que a proﬁssão docente demanda formação em curso superior, o que acaba por retardar o
ingresso no mercado de trabalho, imaginemos uma professora que começa a trabalhar na área aos 30 anos:
ela terá de trabalhar, pelo menos, até os 70 anos de idade caso queira garan r uma renda mensal inicial de
100% do salário de bene cio. Pare e atreva-se ao exercício de imaginar-se no lugar do(a) outro(a): pense o
que signiﬁca, em termos de saúde sica e mental, estar dentro de sala de aula por 40 anos ininterruptos.
Pois bem, visto com riqueza de cenários exempliﬁca vos a profundidade das mudanças nos
bene cios de aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, que passarão a compor
uma única modalidade, com severas exigências, cumpre agora salientar as perversas alterações que estão
propostas para um dos poucos bene cios previdenciários que, na atualidade, garantem renda de 100% do
salário de bene cio, uma vez que a razão de sua concessão passa ao largo da “vontade” do(a) segurado(a),
estando fundada na “necessidade premente”. Estamos falando da aposentadoria por invalidez.
2. Rebaixamento de valores e aumento da idade mínima: aposentadorias por invalidez e BPC na mira

da reforma.
No tocante a essa modalidade de aposentadoria, de início, é de relevo explicitar que ela é concedida quando
o segurado, por razão de enfermidade ou acidente de qualquer natureza, torna-se total e permanentemente incapaz para o trabalho e insusce vel de recuperação/reabilitação. Pelo texto da PEC n. 287/2016 e de
seu relatório subs tu vo, a porcentagem 100% do salário de bene cio estaria garan da apenas nos casos
em que a invalidez decorrer de acidente de trabalho ou doença proﬁssional ou do trabalho. Nos demais
casos, como, por exemplo, uma invalidez resultante de doença grave, contagiosa ou incurável não relacionada ao trabalho, o valor do bene cio será proporcional ao tempo de contribuição, garan ndo-se apenas
70% do salário de bene cio + 1,5% por ano de contribuição para todo(a) segurado(a) que ver até 30 anos
de contribuição¹³. Assim, se tomarmos o exemplo de um segurado acome do por câncer que contribua para
previdência há 05 anos, pelas regras atuais, estando ele total e permanentemente incapaz, receberia aposentadoria por invalidez de 100% do salário de bene cio; em sendo a PEC 287/2016 aprovada, sua aposentadoria seria de 77,5% do salário de bene cio [70% + (1,5% x 5)], o que representa uma perda de 22,5% dos
rendimentos, redução essa que, em verdade, pode signiﬁcar a diferença entre vida e morte para alguém em
luta contra o câncer.
Também relacionado com a invalidez, só que na modalidade presumida, em razão da idade avançada, é preciso abordar as mudanças propostas para o bene cio de prestação con nuada (BPC) quando
concedido para o(a) idoso(a)¹⁴. Bene cio de caráter assistencial, ou seja, que dispensa contribuição prévia,
¹³Havendo mais de 30 anos de tempo de contribuição e menos de 35, o percentual de mul plicação por ano sobe para 2,0%
(nesse intervalo) e, acima de 35 anos de tempo de contribuição até o máximo de 40, para 2,5% a.a.
¹⁴O BPC também pode ser concedido para a pessoa com deﬁciência em situação de miserabilidade, demando exame pericial para a
comprovação da incapacidade total e permanente para o trabalho. IBGE. Tábua completa de mortalidade para o Brasil – 2015.
Disponível em:
< p:// p.ibge.gov.br/Tabuas_Completas_de_Mortalidade/Tabuas_Completas_de_Mortalidade_2015/tabua_de_mortalidade_analis
e.pdf>. Acesso em 21 de maio de 2017.
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hoje, o BPC é concedido ao idoso maior de 65 anos que não tenha condições de se manter ou ser man do
pela sua própria família, estabelecendo a legislação infracons tucional o parâmetro obje vo ¼ de saláriomínimo per capita como critério de miserabilidade. O valor é de 01 salário-mínimo. Nesse ponto cumpre
ressaltar que, diferentemente do que as propagandas veiculadas a favor da reforma previdenciária tem insinuado, o BPC não é concedido a quem “não trabalha”, como se representasse uma caridade ou uma esmola.
O direito ao recebimento do bene cio de prestação con nuada tem guarda no texto cons tucional e fundase na decisão de proteger, na velhice, aqueles e aquelas que trabalharam no ainda amplo e diversiﬁcado
mercado de trabalho informal no Brasil, sem qualquer proteção trabalhista e previdenciária ao longo de
toda a vida. Este bene cio, portanto, relaciona-se com a garan a do mínimo existencial para pessoas idosas
em situação de miserabilidade. Desconsiderando todo esse contexto, a redação original da PEC 287/2016
subia a idade mínima exigida para concessão de 65 para 70 anos, tendo, entretanto, o relatório subs tu vo
ﬁxado em 68 anos, o que traduz um aumento de 03 anos na exigência, aumento esse que será implementado de forma grada va (01 ano a cada 02 anos). Sobre essa alteração, importante salientar que, de acordo
com a tábua de mortalidade para o Brasil (2015)¹⁵, divulgada pelo IBGE, a idade de 68 anos é maior ou muito
próxima a expecta va de vida em alguns estados brasileiros, como no caso do Maranhão (70,3 anos, para
ambos os sexos) e de Alagoas (66,5 anos, para homens), o que signiﬁca que a população idosa dessas
regiões ﬁcará excluída da proteção assistencial. Ademais, chama a atenção a proposta de implementação
de um mecanismo de indexação automá co: a ngida a marca dos 68 anos, haverá um aumento da idade
mínima sempre que o IBGE divulgar aumento na expecta va de sobrevida¹⁶ de, menos, 01 ano, o que denota que, em verdade, 68 anos é apenas a marca inicial de um con nuo e cruel caminho de aumento da idade
mínima para gozo de proteção assistencial e também previdenciária, pois o mesmo mecanismo terá incidência sobre as idades mínimas de 65 (homens) e 62 (mulheres) anos para a aposentadoria.
Expostas as propostas da PEC n. 287/2016 e de seu relatório subs tu vo para a modiﬁcação das
principais modalidades de aposentadoria do RGPS e para o BPC, espera-se ter conseguido esclarecer o
tamanho e a profundidade do desmonte da proteção social previdenciária que sua aprovação poderá
ensejar. Para além da ins tuição de idades mínimas sem correlação com a realidade de milhões de
trabalhadores(as) brasileiros(as), ao exigir 25 anos de tempo de contribuição como mínimo para acesso a
uma aposentadoria, a reforma previdenciária pode vir a comprometer, no futuro, a aposentadoria de cerca
de 80% dos trabalhadores e trabalhadoras, prejudicando, sobretudo, os(as) mais vulneráveis
economicamente, em especial, as mulheres. De imediato, as gerações do presente sen rão na carne o corte
da proteção previdenciária, traduzido no rebaixamento de cerca de 30% nos valores de suas
aposentadorias. Diante desse quadro, o posicionamento de todos(as) aqueles(as) que compreendem a
previdência social como garan a de futuro para quem trabalhou por toda a vida deve ser de rechaço
absoluto a PEC n. 287/2016 e a seu relatório subs tu vo, elaborados sem par cipação popular e com o
intento de fazer com que, uma vez mais, os trabalhadores(as) paguem, com suas aposentadorias, por uma
crise que não produziram.
¹⁵IBGE. Tábua completa de mortalidade para o Brasil – 2015. Disponível em
< p:// p.ibge.gov.br/Tabuas_Completas_de_Mortalidade/Tabuas_Completas_de_Mortalidade_2015/tabua_de_mortalidade_analise.
pdf>. Acesso em 21 de maio de 2017.
¹⁶A expecta va de sobrevida é cálculo da expecta va de vida quando a ngida a idade de 50 anos. Ela mostra-se mais alta do que a
expecta va de vida ao nascer. No ano de 2015, por exemplo, enquanto a expecta va de vida ao nascer para ambos os sexos foi ﬁxada
em 75,5 anos, a expecta va de sobrevida ﬁcou em 80,2 anos. Ou seja, ao valer-se da expecta va de sobrevida como critério, a
proposta de reforma previdenciária provavelmente fará aumentar com maior rapidez a idade mínima exigida para concessão do BPC.
(Ibidem).
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