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A PEC nº 287/16 – Proposta de
Reforma da Previdência congura
irrefutável consco
Anunciada recentemente nova proposta de
reforma da previdência (PEC 287/16), ainda se
denota em seu texto ﬂagrantes
incons tucionalidades e uma das mais
evidentes e perniciosas delas é o inegável
caráter conﬁscatório que pretende impor aos
trabalhadores, tanto do setor público como da
inicia va privada.
Com efeito, o sistema de previdência social
brasileiro, conquanto norteado pelo regime de
repar ção simples, em que, grosso modo, os
trabalhadores em a vidade contribuem, não
para custear individualmente as suas próprias
aposentadorias, mas, além disso, para o custeio
dos trabalhadores aposentados ou ina vos de
forma solidária, é também um regime de caráter
retribu vo e que deve manter o equilíbrio
ﬁnanceiro e atuarial, por força do con do no art.
201 da Cons tuição Federal.
Dito de maneira mais simples, nosso sistema
previdenciário prevê a obrigatoriedade de
ﬁliação e de contribuição dos segurados. Prevê
ainda o caráter universal e solidário de
cobertura, ou seja, todos contribuem em
bene cio de todos. Mas também prevê o caráter
retribu vo das contribuições, pois o parágrafo
11 do art. 201 da CF determina que a
contribuição previdenciária tenha como
conseqüência a repercussão em bene cios.
Isso quer dizer que o trabalhador contribuinte,
ao entregar parte dos rendimentos do seu
trabalho ao erário para custear o sistema de
previdência social, passa a ter o direito de
receber uma contrapar da no mínimo
proporcional ao valor que teve descontado pelo
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Estado, não apenas pelo caráter retribu vo
previsto no art. 201 da CF, mas igualmente pelas
disposições do seu art. 194, V, que exige a
equidade na forma de par cipação no custeio de
toda a seguridade social, da qual a previdência
faz parte.
Em virtude destes aludidos princípios
cons tucionais, as contribuições previdenciárias
só podem ser exigidas do segurado se
des nadas a lhe proporcionar em contrapar da
bene cios (como a aposentadoria) equivalentes
ou pelo menos proporcionais ao valor que
recolheu.
Diversamente dos impostos, cuja obrigação tem
por fato gerador uma situação independente de
qualquer a vidade estatal especíﬁca, rela va ao
contribuinte (art. 16 do Código Tributário
Nacional), diga-se, podem ser u lizados em
qualquer ﬁnalidade pelo Estado para a ngir os
seus vários ﬁns republicanos, as contribuições
previdenciárias, embora também possuam
natureza tributária, tem ﬁnalidade especíﬁca e
vinculada que lhe é atribuída pelos arts. 195 e
201 da CF, a saber: custear a seguridade social, a
previdência social inclusive, preservando-lhe o
equilíbrio econômico e ﬁnanceiro, de modo a
permi r ao segurado uma contrapar da ou
retribuição minimamente equivalente ou
proporcional aos valores que entregou ao
Estado.
Decisões neste sen do já são assentes no STJ
(REsp 760840/RS) e o STF já indicou que
possivelmente decidirá na mesma linha no RE
593068, porquanto seis de seus Ministros assim
se posicionaram, estando o julgamento

suspenso, por pedido de vista do ministro Gilmar
Mendes.
Por conseguinte, se o governo cobra do
contribuinte valor de contribuição
previdenciária muito superior àquele que lhe
retribui, apropriando-se dessa diferença que
recolhe a mais e desviando-a para outras
ﬁnalidades diversas do custeio da previdência,
pra ca inegável conﬁsco, que é o ato do Estado
em tomar para si a propriedade de outrem, sem
contrapar da proporcional ou equivalente, ou
seja, sem devolver em troca uma justa
compensação pela apreensão da propriedade.
O conﬁsco é até um ato permi do pela
Cons tuição Federal, especialmente em
hipóteses de prá cas ilícitas, como nos casos de
tráﬁco de entorpecentes e uso de propriedade
para exploração do trabalho escravo (art. 243 da
CF). Todavia, a u lização de tributo com efeito de
conﬁsco é expressamente vedada pelo seu art.
150, IV.
Há algumas exceções ao princípio da não
u lização do tributo com efeito de conﬁsco, é
verdade, mas além de raras, em nada se
assemelham com as contribuições à previdência
social, cujo caráter retribu vo, diga-se à
exaustão, é exigido pela Cons tuição. Citamos
como exemplos impostos que visam coibir
a vidades que, conquanto lícitas, tenham
potencial lesivo ao bem comum e à saúde
pública, como os que incidem sobre cigarros e
bebidas alcoólicas e o imposto extraordinário de
guerra (art. 154, inc. II, da CF), mas, bem se vê,
tais exceções nenhuma relação guardam com a
natureza das contribuições previdenciárias.
Por conseguinte, a conclusão irrefutável é que a
par r do momento em que o governo exige do
contribuinte da previdência social valor cuja
retribuição ou contrapar da não lhe será dada,
apropria-se indevidamente da renda do
trabalhador e pra ca o conﬁsco tributário. Logo,
qualquer medida que tenha essa consequência é
ﬂagrantemente incons tucional, por tudo o que
se expôs linhas atrás.
É o que irá ocorrer se a PEC nº 287/16 que
obje va reformar o sistema de previdência
social no Brasil for aprovada.

Já vemos oportunidade expor raciocínio
semelhante em anterior ocasião, pelo sistema
atual, para uma rasa noção, um trabalhador que
recebe salário mínimo e durante 35 anos e tem
recolhidos à previdência 28% sobre esse salário
mínimo, que é a contribuição média do regime
geral (8% descontados do seu salário mais 20%
recolhidos pelo seu empregador), se em vez
disso inves sse essa montante em uma
aplicação com rendimento líquido médio
mensal, já descontada a inﬂação, de 0,5% (em
muitos períodos bem inferior aos rendimentos
líquidos da taxa Selic e semelhante ao dos planos
de previdência privada), teria acumulado ao ﬁm
desse período o equivalente a 400 vezes o valor
do salário mínimo. Mantendo esse montante na
mesma aplicação, teria uma renda mensal
equivalente a 2 salários mínimos, ou seja,
poderia viver indeﬁnidamente, qualquer que
fosse a idade de aposentação, sem nada mais
contribuir, obtendo rendimento igual ao salário
pelo qual sempre contribuiu e ainda restaria
outro salário mínimo para custear o mesmo
ganho a outro trabalhador que nunca contribuiu.
Tudo isso sem nada re rar do montante de 400
salários mínimos que acumulou.
Em outras palavras, se semelhante tratamento
fosse dispensado pelo governo às suas
contribuições previdenciárias, esse contribuinte
teria guardado quan a mais que suﬁciente para
custear não só a aposentadoria própria, mas a
integral de outro trabalhador que nunca
contribuiu, tudo isso, é bom que se diga, sem
nenhuma re rada do valor principal amealhado
que, ao ﬁm da vida do contribuinte ou de seu
dependente, ﬁcaria para o fundo de previdência,
no caso o governo, pois como é sabido de todos
os pagamentos da aposentadoria ou pensões
cessam com a morte do segurado e seus
dependentes.
Daí já se pode notar que o sistema atual impõe
aos contribuintes da previdência tributação
suﬁciente a custear as aposentadorias e
pensões, com sobra que muito provavelmente
seria bastante para custear ainda
aposentadorias precoces por invalidez, auxíliosacidente e outros bene cios de segurados que
não conseguem contribuir durante 35 anos.
Nesse mesmo raciocínio, se considerarmos tal
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contribuição durante os 40 anos pretendidos
pela nova proposta de redação da PEC nº 287/16
para que o segurado faça jus a proventos
integrais, o montante acumulado seria pouco
superior 557 salários mínimos, proporcionando
um rendimento mensal de 2,78 salários
mínimos.
Trata-se obviamente de uma conta rasa, repitase, que não leva em consideração outras
variáveis, como a evolução salarial de muitos
segurados que iniciam contribuindo sobre
salários mais baixos e quando se aposentam
recebem salários por vezes muito superiores.
Mas considerando, de outro vér ce, que o valor
médio dos bene cios previdenciários pagos em
2015 foi inferior a um e meio salário mínimo,
dúvida não resta que a quan a recolhida
durante 40 anos seria muito superior à
necessária.
Fácil concluir, portanto, que a exigência da
contribuição por 40 anos para que só então o
segurado receba o seu salário integral conﬁgura
indevida apropriação pelo Estado de renda do
trabalhador cuja contrapar da não vai conceder,
caracterizando, portanto, irrefutável conﬁsco.
Se analisarmos ainda outras vertentes dessa PEC
nº 287/16, constataremos outras várias
hipóteses de conﬁsco, como por exemplo, no
caso das pensões por morte, que agora seriam
limitadas a 60% do salário de bene cio, quando
o falecido já teria contribuído com sobras para a
concessão de valor bem superior à remuneração
integral. Vale dizer, essa diferença não será
retribuída ao segurado ou seu dependente e
seria indevidamente apropriada pelo Fisco.
Os que propõem e defendem essas mudanças
previstas na PEC 287/16 alegam que o
envelhecimento da população exige o aumento
da idade mínima para a aposentadoria,
aumentando em consequência o tempo de
contribuição e o valor arrecadado pelo erário ao
longo dos anos, o que na realidade só fará
aumentar o conﬁsco. Com efeito, levando em
conta que a expecta va média de vida do
cidadão brasileiro é de 75,2 anos, um segurado
que começa a contribuir aos 20 anos de idade só
se aposentaria com proventos integrais aos 65
anos, se homem, o que resultaria o recolhimento
das contribuições por 45 anos. Nesse caso, o
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montante recolhido pelo segurado, corrigido
pelos índices da poupança, resultaria ao ﬁnal de
todo esse tempo no equivalente a 771,68 vezes o
valor do seu salário.
Vindo a falecer, como seguramente o valor que
amealhou das suas contribuições durante esses
anos será muito superior ao que usufruiu no
curto período de vida aposentado (pouco mais
de 10 anos), todo o restante seria apropriado
indevidamente pelo Fisco, ressalvada a hipótese
de deixar cônjuge ou outro dependente
sobrevivente, que, de toda forma, teria direito a
tão somente 50% dos proventos, repise-se,
acrescido de mais 10% por dependente com até
21 anos, geralmente ﬁlhos, o que certamente
não ocorrerá na maioria dos casos. Logo, haverá
de todo modo sobras dos valores entregues em
vida pelo segurado que não lhe serão retribuídas
nem aos seus dependentes, ocasionando
inegável apropriação indevida pelo Fisco.
Nem se alegue que, por se tratar de um sistema
de previdência de repar ção simples, de caráter
solidário e universal, todos contribuindo em
bene cio da cole vidade de segurados em vez
de contribuírem cada um, individualmente, para
a sua própria aposentadoria em regime de
capitalização, as contribuições feitas a mais por
parte de segurados estariam sendo u lizadas
para suprir os bene cios de outros que não
contribuem por tempo suﬁciente, como no caso
de aposentadorias rurais e bene cios precoces,
por idade ou invalidez, dentre outros.
Tal alegação seria verdadeira se o governo
realmente u lizasse todo o valor arrecadado,
não só pelas contribuições previdenciárias, mas
pela seguridade social (em cujo orçamento
devem ser incluídas outras fontes de custeio,
como a CSSL, COFINS, CPMF em algumas épocas
e receitas de concursos de loterias, dentre
outras) exclusivamente no ﬁnanciamento desta.
Não é o que ocorre, porém, já que o governo
u liza do expediente da Desvinculação de
Receitas da União (DRU) para re rar das receitas
da seguridade social atualmente até 30% do
valor arrecadado e u lizar no pagamento de
outras despesas diversas, inclusive juros da
dívida pública que, como sabido de todos, no
Brasil são exorbitantes.

Não se limita, portanto, a u lizar toda a
arrecadação da seguridade social em funções
picamente sociais, como a saúde, a previdência
e a assistência social, como exige o art. 195 da CF,
mas desvia tais recursos para despesas outras. É
dizer novamente, apropria-se dos recursos
inclusive dos segurados para pagar despesas
estranhas, que deveriam ser custeadas por
outros tributos, pra cando o conﬁsco.
Tampouco subsiste a falaciosa alegação de
existência de déﬁcit previdenciário,
erroneamente sustentada pelos que a
defendem no suposto fato de as contribuições
dos segurados a vos ser insuﬁciente para
custear os bene cios dos ina vos.
C o m e fe i t o , a d e s p e i t o d e o s i s t e m a
previdenciário brasileiro funcionar pelo regime
de repar ção simples, isso não signiﬁca que as
sobras ou superávits que ocorreram na maioria
d o s a n o s p a s s a d o s d e va m o u p o s s a m
simplesmente ser apropriados pelo governo
para u lizá-los em ﬁnalidades diversas, sem
devolução ao fundo da previdência social, ou
seja, ao patrimônio do segurado.
Os arts. 249 e 250 da CF, ao revés disso, preveem
que a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios cons tuam fundos integrados pelos
recursos provenientes de contribuições, outros
em adição aos recursos de sua arrecadação e por
bens, direitos e a vos de qualquer natureza,
mediante lei que disporá sobre a natureza e
administração desses fundos, com a ﬁnalidade
exatamente de assegurar recursos para o
pagamento dos bene cios concedidos pelo
regime de previdência dos servidores públicos e
pelo regime geral de previdência social (RGPS trabalhadores da inicia va privada).
Referido fundo, pelo menos no que toca aos
segurados do RGPS foi criado e regulamentado
pelo art. 68 da Lei Complementar 101/2000 (Lei
de Responsabilidade Fiscal), mas até o momento
não saiu do papel, porquanto inexistente
qualquer no cia oﬁcial do seu funcionamento.
A previdência social, oportuno dizer, não teve
início nos úl mos cinco anos, quando sen mos
um agravamento da crise econômica mundial
que culminou em acentuada queda nas receitas.

O sistema universal de cobertura atual remonta
a Cons tuição de 1988 e a previdência pública
existe pelo menos desde a década de 60. Ao
longo de muitos anos a seguridade social
apresentou consideráveis superávits e este
saldo, que ninguém informa com transparência,
só poderia ser u lizado para custear a
seguridade. É assim que asseveram não só os já
citados arts. 194 e 195, mas igualmente o art.
201 da CF, quando exige a organização da
previdência sob critérios que preservem o
equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial.
Estudos de autoria de Denise Lobato Gen l, em
brilhante tese de doutorado que apresentou ao
Corpo Docente do Ins tuto de Economia (IE)
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE)
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
indicam que o sistema de seguridade social temse mostrado superavitário ao longo de todos os
anos do período de 1995 a 2005, tendo o
excedente de recursos se elevado de R$4,3
bilhões, em 1995, para R$58,1 bilhões em 2005
e, bem assim, que houve desvio de recursos do
orçamento da seguridade social para além dos
20% legalmente autorizados pelo mecanismo da
DRU.
O fato de terem ocorrido desvios do orçamento
da seguridade para além do limite autorizado na
DRU, à época de 20% (atualmente 30%), já indica
com mais clareza o efeito conﬁscatório da
contribuição previdenciária. Certamente, a
u lização do expediente da DRU sobre as
receitas da seguridade já é de discu vel
cons tucionalidade, porquanto implica
u lização de dinheiro do segurado para ﬁns
diversos do custeio dos seus direitos sociais,
previdência inclusive. Quando então se constata
que o limite autorizado para a DRU foi
extrapolado, o efeito conﬁscatório se mostra
ainda mais evidente.
Tivemos oportunidade de colaborar em
resposta da Associação Nacional dos
Magistrados da Jus ça do Trabalho - ANAMATRA
- à recente CPI da Previdência, presidida pelo
Senador Paulo Paim, em parecer assinado pelo
Presidente da associação, Juiz Guilherme
Feliciano, cujo teor transcrevemos parcialmente
a seguir:
“Segundo dados informados em estudos da
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Associação Nacional dos Auditores Fiscais da
Receita Federal do Brasil (ANFIP), 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 (...)
se considerarmos a correção monetária no
período medida pelo IGPM, o valor atualizado da
DRU seria superior a 936 bilhões de reais de
2001 a 2015. Se considerarmos ainda o cômputo
de juros de 1% ao mês, taxa certamente inferior
à média da taxa Selic no período, pela qual o
governo remunera os tulos da dívida pública, a
quan a desvinculada das receitas da Seguridade
Social montaria em mais de 2 trilhões e 532
bilhões de reais.
É sabido de todos que a ﬁnalidade precípua da
DRU é de formação de superávit primário. Serve
para cobrir eventuais insuﬁciências no
Orçamento Fiscal da União, tanto assim que, ao
arrepio do comando do art. 165, § 5º, III, CF, que
determina a elaboração e execução de
orçamento próprio da Seguridade Social,
separado do Orçamento Fiscal da União, o que
ocorre é a elaboração de orçamento único, em
uma só peça, tanto o da Seguridade quanto o
Fiscal da União.
Segundo dados do próprio Senado Federal, de
2002 a 2013 o resultado primário do setor
público apresentou sucessivos superávits, em
montante considerável, em média anual
seguramente superior a 3% do PIB (vide
h ps://www12.senado.leg.br/no cias/entend
a-o-assunto/superavit).
O próprio site do Palácio do Planalto informa
superávits primários em 2011 de R$ 128,7
bilhões, R$ 104,9 bilhões em 2012, R$ 91,3
bilhões em 2013 e R$ 32,5 bilhões em 2014
(h p://www2.planalto.gov.br/acompanheplanalto/no cias/2016/09/o-que-e-superavitprimario-e-por-que-ele-e-importante).
É também de conhecimento notório que o
superávit primário é u lizado para pagar juros da
dívida pública (...).
(...) Em 2012, 2013, 2014 e 2015,
respec vamente, as despesas com juros da
dívida pública somaram R$ 207 bilhões, R$ 218
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bilhões, R$ 243 bilhões e R$ 367 bilhões,
segundo números oﬁciais (fonte:
h ps://g1.globo.com/economia/no cia/dividapublica-sobe-1142-em-2016-para-r-311trilhoes.ghtml).
Outra questão a ser urgentemente avaliada é o
nível de reservas cambiais internacionais do
Brasil. Segundo dados do BACEN:
(h ps://www.bcb.gov.br/?RESERVAS), 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 captação das
reservas e o rendimento destas).”
Há que se admi r, por certo, que a previdência
rural é bastante deﬁcitária, arrecadando algo em
torno de R$ 7 bilhões e pagando quan a
aproximada de R$ 90 bilhões em aposentadorias
e pensões. Todavia, referida diferença pode e
deve ser tranquilamente custeada pelas demais
receitas da seguridade social, já descritas acima,
sem contar ainda que a seguridade social deve
ser ﬁnanciada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante
recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, nos termos do art. 195 da CF.
Não obstante, além de o governo em nada
contribuir com o orçamento próprio para o
ﬁnanciamento da seguridade social, ainda
desvia recursos por meio da DRU para outros
ﬁns, especialmente o pagamento de juros e
encargos da dívida pública que, repise-se, só de
2012 a 2015 ultrapassou a cifra de 1 trilhão de
reais, segundo dados oﬁciais já citados.
Adota ainda o governo o expediente da
desoneração da folha de pagamento, dentre
outras renúncias ﬁscais, mediante o qual
concede isenções do pagamento de
contribuições previdenciárias. Segundo dados
da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da
Receita Federal (ANFIP) o valor da renúncia

es mada para 2012 foi de R$ 7,06 bilhões e, para
2013, de R$ 19,04 bilhões e, a despeito disso, o
repasse do governo foi de apenas R$ 1,79 bilhão
em 2012 e R$ 9,02 bilhões em 2013. Diga-se uma
vez mais, o governo subtrai receitas da
seguridade social para ﬁns diversos sem
contrapar da, pelo que obrigar o segurado a
pagar por isso conﬁgura igualmente o conﬁsco
tributário.
Tal situação é agravada pela deﬁciente
capacidade do governo em cobrar os devedores
tributários, inclusive os que devem à Seguridade
e à Previdência. Dados da própria ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional indicam que em
março de 2017 a dívida previdenciária a va
totalizava R$ 433,8 bilhões.
O fato, em suma, é que o propalado déﬁcit da
seguridade social não existe. Em vez disso, vêm
ocorrendo sucessivos superávits, da seguinte
ordem: em 2006: R$ 59,9 bilhões; 2007: R$ 72,6
bilhões; 2008: R$ 64,3 bilhões; 2009: R$ 32,7
bilhões; 2010: R$ 53,8 bilhões; 2011: R$ 75,7
bilhões; 2012: R$ 82,6 bilhões; 2013: R$ 76,2
bilhões; 2014: R$ 54 bilhões, segundo estudos
da ANFIP.
Somados, tais superávits anuais da Seguridade
Social totalizam mais de R$ 571 bilhões de reais
em 9 anos e eventuais déﬁcits no crí co ano de
2016 estariam cobertos pelos reiterados
superávits dos anos anteriores, se o governo
cumprisse o que ordena a Cons tuição.
De semelhante modo, os, juízes, promotores,
ﬁscais, delegados, professores e servidores
públicos civis de modo geral, pelo menos no
âmbito da União, no mor das vezes demonizados
pela opinião pública por auferirem na
aposentadoria proventos integrais, sem
limitação ao teto, igualmente contribuem
quando estão na a va com quan as suﬁcientes a
lhes prover um fundo capaz de lhes pagar os
proventos da ina vidade que recebem.
Deveras, o que pouco ou nada se divulga é que
esses servidores públicos quando em a vidade
contribuem pela alíquota de 11%, não sobre o
teto de pouco mais de 5 mil reais dos
trabalhadores do RGPS, mas sobre o total dos
seus vencimentos, pelo que nada mais justo do
que receberem na aposentadoria retribuição

proporcional e equivalente ao valor das
contribuições que pagaram, sob pena de, não
sendo assim, sofrerem igualmente
incons tucional efeito tributário conﬁscatório,
já que sujeitos também a um regime de
previdência de caráter contribu vo e solidário,
nos termos do art. 40 da CF.
Valendo-nos de semelhante raciocínio usado
para os segurados do RGPS, um Juiz Federal ou
Trabalhista, à guisa de exemplo, que recebe
vencimentos brutos de aproximados R$
29.000,00, sofre desconto de 11% sobre esse
valor, o que resulta por volta de R$ 3.190,00 de
contribuição por mês à Previdência Pública,
resultando vencimento líquido em torno de R$
18.000,00, se considerarmos ainda o desconto
do IRRF de 27,5%.
Se inves r esse valor (R$ 3.190,00) durante 35
anos em aplicação com o mesmo rendimento
líquido de 0,5% ao mês, ao cabo dos 35 anos (420
meses) terá acumulado R$ 4.544.825,85 já
descontada a inﬂação, o que lhe proporcionará
rendimento mensal de R$ 22.724,13, isso sem
considerar a contribuição que deveria vir do
respec vo ente público, como também exige o
referido art. 40 da CF, que possivelmente
dobraria essa renda mensal.
Todavia, além de o governo descumprir a
Cons tuição deixando de recolher a parte que
lhe cabe no custeio da aposentadoria do
servidor público, ainda con nua descontando os
mesmos 11% dos servidores mesmo depois de
aposentados, dando ensejo a outra modalidade
de conﬁsco, porquanto obriga o servidor
con nuar pagando contribuição que já pagou
durante toda a sua vida a va, o que, é
importante que se diga, não ocorre com o
segurado da inicia va privada (RGPS).
Mais grave e injusta ainda será a situação
proposta pela PEC 287/16, pois, a se levar em
conta a mesma contribuição durante 40 anos,
um Juiz Federal ou Trabalhista teria amealhado a
astronômica quan a de R$ 6.352.855,44,
proporcionando-lhe uma re rada mensal de R$
31.764,28. Quase o dobro, portanto, do valor
líquido que recebe na aposentadoria pelo atual
sistema (já que atualmente o juiz ina vo recebe
em torno de R$ 18.000,00 mensais,
descontados, a contribuição que con nua
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pagando e o IRRF). Tudo isso, frisamos uma vez
mais, sem tocar no montante acumulado, que
poderia ﬁcar de herança aos seus sucessores.
É falsa, portanto, a propaganda veiculada pelo
governo, gastando com isso milhões de reais do
dinheiro público, aﬁrmando que há supostos
"privilégios" dos servidores públicos, "gente que
trabalha pouco, ganha muito e se aposenta
cedo". Na verdade, somente os servidores
públicos que ingressaram antes de 2013
aposentam-se com proventos integrais, mas só
depois de completarem 65 anos de idade, se
homem e 60 anos, se mulher, isso desde
15/12/1998. Para se aposentarem antes disso,
devem contribuir durante no mínimo 40/35
anos (homem/mulher).
Os que ingressaram depois de 2013 já não se
aposentam mais com proventos integrais, mas
terão seus vencimentos limitados ao teto do
RGPS. Em contrapar da, não sofrem descontos
previdenciários sobre os vencimentos integrais,
mas igualmente sobre o teto de R$ 5.531,31, o
que lhes proporciona uma sobra mensal de
aproximados R$ 2.500,00 para inves rem como
bem entenderem.
Logo, os servidores que se aposentam com
p ro ve nto s i nte g ra i s , co m o s e vê , n ã o
experimentam com isso nenhum privilégio, mas
tão somente fazem jus à retribuição do bene cio
correspondente às contribuições que pagaram
durante décadas.
Diante desses dados, exigir que o trabalhador
segurado, servidor público ou da inicia va
privada, venha a contribuir ainda mais para um
sistema de previdência que já o onera
substancialmente, forçando-o a pagar durante
até 40 anos contribuição previdenciária para não
ter retribuição minimamente proporcional ao
valor que contribuiu inegavelmente caracteriza
o conﬁsco, vedado pela Cons tuição Federal.
À vista de tais números, não é de se estranhar a
avidez das ins tuições ﬁnanceiras em verem
aprovada essa reforma da Previdência, que
certamente empurrará os trabalhadores, do
setor público e do privado, para os planos de
previdência privada.

10

Admi mos, sem dúvida, a necessidade de
alguma reforma no sistema previdenciário, mas
preponderantemente para evitar os desvios de
contribuições para ﬁns diversos do custeio da
seguridade e até para eliminar eventuais
excessos em bene cios que não foram cobertos
por contribuições equivalentes, como as
aposentadorias dos parlamentares.
Para tanto, contudo, não bastam discursos de
déﬁcits que não são suﬁcientemente
demonstrados. Há que se fazer uma auditoria
nas contas da seguridade, incluída a previdência
(tudo isso já foi indicado em recente CPI da
Previdência, presidida pelo Senador Paulo Paim)
e a efe va implantação dos fundos previstos nos
arts. 249 e 250 da CF, integrados pelos recursos
provenientes de contribuições e por bens,
direitos e a vos de qualquer natureza, com o
obje vo de assegurar recursos para o
pagamento de proventos de aposentadoria e
pensões concedidas aos servidores públicos,
trabalhadores da inicia va privada e seus
dependentes.
É de rigor que se veriﬁque quanto já foi desviado
da Seguridade e da Previdência Social para
outros ﬁns ao longo dos vários anos que
apresentaram sucessivos superávits e tal
montante seja devolvido ao orçamento da
Seguridade Social ou, quando menos, que se
reconheça esse débito com a Seguridade, pois
tais recursos, diga-se à exaustão, tem vinculação
intocável deﬁnida na Cons tuição Federal (arts.
194, 195, 201, 249 e 250), devem ter como
consequência a repercussão em bene cios, não
obstante o regime de repar ção e solidariedade
que norteia a Previdência e foram cobrados dos
contribuintes durante décadas em quan a mais
que suﬁciente a lhes proporcionar a
aposentadoria após cumpridos os requisitos
hoje vigentes, sem a necessidade de qualquer
outra reforma.
Sem tais medidas, qualquer outra tendente a
aumentar o valor ou tempo de contribuição dos
segurados caracterizará indisfarçável conﬁsco, o
que, esperamos, seja reconhecido pelo STF se
vier a ser provocado, na hipótese de aprovação
da malfadada PEC 287/16 nos termos ora
propostos.

TOGA SARADA

Wellington Amadeu
Juiz do Trabalho da 15ª Região

Uma equipe de verdade!

Uma das lembranças mais an gas de minha
infância tem relação exatamente com o esporte.
Que triste foi aquele dia em que a seleção
brasileira, especialmente cantada em verso e
prosa como a melhor do mundo, foi derrotada
pelos italianos...
Me lembro muito bem que não conseguia
entender o que era essa história de perder. Como
o Brasil poderia ter perdido? E agora? – pensava
eu – outra Copa do Mundo só daqui a quatro
anos! (E quando temos seis anos de idade,
quatro anos é muito, muito tempo. Quase o
mesmo tempo de toda a vida.)
Bem, assim como no meu caso, acredito que
memórias relacionadas ao esporte façam parte
da vida de muitas pessoas.
Acredito que isso não seja mera coincidência, de
forma que essas recordações, felizes ou tristes,
mas sempre emblemá cas, são ﬁxadas em nossa
memória, digo, em nossos corações, porque
espelham sen mentos de verdadeiro amor.

O homem foi feito para se mexer e nada melhor
que o esporte para isso. Além do mais, o esporte
desenvolve sen dos de emoção, companheirismo, amizade, fraternidade e sim, de amor.
Quem nunca se emocionou ao ouvir o hino
nacional em jogos da seleção de futebol ou nas
conquistas de medalhas olímpicas? E os jogos
paralímpicos???
Comigo não foi e não é diferente. Quando
criança sonhava em ser jogador de futebol – e
naquela época era pelo futebol, não pelo dinheiro que hoje se ganha com ele – e assim como a
derrota do Brasil na Copa de 1982, me lembro do
dia em que fui convidado a jogar pelo Clube
Atlé co Juventus, o moleque travesso da Móoca,
meeo!
Acabou não dando certo. O treino era no mesmo
horário do colégio. No fundo, acho mesmo que
sempre ve mais ap dão para estudar... (sorte
do Juventus)
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Mas eu não desis do esporte, não. No período
universitário me tornei atleta do voleibol. Era
muito legal, especialmente nos jogos jurídicos.
Esporte novo, experiências novas, pessoas
novas... Aos dezoito anos, com os hormônios
ferventes tudo que queremos é diversão! E até
nessa hora estava lá o esporte. Verdade!
E o tempo passou... Já como pai de família e Juiz
do Trabalho vivi um outro lado desse fenômeno.
Me lesionei seriamente numa dessas brincadeiras de ﬁm de semana. Uma ruptura completa do
tendão patelar me fez pensar que eu nem
andaria mais... Exagero meu daquele instante
em que estava caído no chão de uma quadra
chorando feito criança, mais ou menos como
aquela que chorou ao não acreditar que o Brasil
perdeu a Copa ou na morte de Senna.
Ao contrário do meu prognós co instantâneo,
como era de se esperar, voltei a andar e aos
poucos a correr.
Logo depois ve a oportunidade de visitar
grandes amigos no Rio de Janeiro, logo quando
rolavam por lá os Jogos da ANAMATRA. Como
diziam an gamente, me inscrevi na equipe de
futebol “de alegre”, já que ainda não havia me
recuperado completamente da cirurgia do
tendão.
Mas não é que esse tal do esporte me pregou
mais uma peça... Todo manquitola acabei
par cipando e jogando, mas o mais sensacional
foi o que aconteceu por lá. Imaginem uma
equipe de futebol repleta de jogadores limitados
tecnicamente. Assim era o “nosso me”. Pela
bola, era tudo para ter levado logo uns três
“sacodes” e voltar pra casa com a doce lembrança do evento – que já valeria a pena.
E outra lição que o esporte nos dá veio com
intensidade máxima! União!!! Aquele me
limitadinho foi ganhando, ganhando, ganhando... Mas ganhava na raça! Bico pro lado que
es vesse virado! E uma entrega que eu nunca
nha visto. De todos que estavam lá! Os 11 do
Forte, numa alusão ao local dos jogos, o Forte da
Urca e os 11 heróis da AMATRA XV.
Aquele não era apenas um me, era uma equipe
de verdade!!! E nossa equipe chegou à ﬁnal do
torneio. Ao ﬁnal do tempo regulamentar ouvi do
árbitro a seguinte frase: “não acredito que o pior
me que eu já vi vai ser campeão”. Naquela
altura, o jogo acabava em 0x0.
Mas como eu falei, não era um me. Era uma
equipe de verdade e nós já éramos campeões.
Perdemos na disputa por pênal s, mas a
sensação que eu tenho é que, fosso qual fosse o
resultado daquela decisão nas penalidades,
aquele jogo nunca acabaria. E não acabou!
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Con nua vivo, tenho certeza, nos 11 do Forte.
Assim é o esporte. Nos ensina que perder também é ganhar, nos ensina que somos derrotados
apenas quando desis mos ou não enfrentamos
as diﬁculdades e, acima de tudo, nos ensina que
com união e entrega podemos vencer nossas
limitações e diﬁculdades nos tornando verdadeiros campeões na vida.
São essas lições dadas pelo esporte que devem
ser lembradas e vividas em momentos como os
que vivemos atualmente, onde a Magistratura,
especialmente a Trabalhista, é alvo de tantos
ataques desmerecidos. Assim como aquele
árbitro da ﬁnal no Rio, muitas pessoas e ins tuições nos vêem como o “ minho mequetrefe” e
somente com entrega, humildade, união e amor
poderemos vencer essa batalha.
Par cipe da seção ‘‘Toga Sarada’’ nas próximas
edições, entre em contato com Regina
Rodrigues Urbano: reurbano@terra.com.br

AMATRA XV PELO MUNDO

Tábata Gomes Macedo de Leitão
Juíza do Trabalho da 15ª Região

Highlands na Escócia,
um lugar de magia.

Era uma vez um país que acreditava em
unicórnios...
Brincadeiras à parte, após conhecer as
Highlands, acredito que a escolha do unicórnio
como símbolo da Escócia revela muito sobre a
magia do lugar.
Viajar pela Escócia, par cularmente pelas
Highlands, não é apenas se impressionar com as
d e s lu m b ra ntes p a i s a ge n s d a s i m en s a s
montanhas, ﬁords e lagos azuis (e são, de fato,
muitos lagos!). Viajar pela Escócia é visitar
pedras sagradas, lagos onde habitam monstros e
inúmeros castelos cheios de fantasias e
histórias. A Escócia é terra de homens guerreiros
e patrió cos e de tradições tão an gas que não
datadas. Assim, viajar pela Escócia é um passeio
pela história, mas também é resgatar o lúdico e
um pouco da crença no impossível.
Tudo isso, claro, sem deixar de lado, que lá se
localizam as des larias dos melhores e mais
tradicionais whiskies, o que também faz a
viagem valer à pena aos fãs de um bom single
malt.
Mas antes de tudo, comecemos pelo começo: a
Escócia é dividida em duas grandes regiões: as

Lowlands (Terras Baixas) e as Highlands (Terras
Altas). Ao sudoeste das “Terras Baixas” ﬁcam as
grandes cidades da Escócia: a capital Edimburgo,
Glasgow, S rling e Dundee; já as “Terras Altas”
são pouco povoadas, com cidades muito
pequenas, à exceção de Invernes, nas margens
norte do famoso Lago Ness. As Highlands,
entretanto, compensam em belezas naturais, o
que falta em urbanização.
Para explorar as Highlands, um bom ponto de
par da é a própria capital, Edimburgo, por ter
aeroporto internacional. Assim, apesar de não
ser efe vamente parte das Highlands, comecei o
passeio – e agora o nosso ar go - por lá.
Passei 5 dias na capital escocesa. A cidade
impressiona pela organização, pela
tranquilidade e – para aqueles habituados com o
clima torrante do oeste paulista, como eu – pelo
frio. Apesar de ter ido já no meio da primavera, a
temperatura girava entre 4º e 13ºC; o frio era
somente compensado pelo forte colorido das
ﬂores ao longo de toda a cidade.
É sem dúvida uma cidade que merece a visita.
Dentre as inúmeras atrações históricas, que
acho que não vale a pena ﬁcar aqui
enumerando, destaco uma: o Castelo de
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Edimburgo. Ele impressiona tanto de fora, por
ter sido construído no topo de um rochedo;
como internamente pelo seu tamanho e pela sua
preservação. São inúmeros os atra vos dentro
do próprio Castelo para ver, e vale reservar
algumas horas para explorá-lo.

Para os colegas com crianças, onde às vezes a
parte histórica aborrece um tanto os pequenos,
há opções diferentes. Edimburgo é a cidade
natal da autora do Harry Po er. Muito do livro
tem inspiração na própria cidade: o Castelo
construído no alto de uma rocha, o colégio
interno que parece Hogwarts, um monumento
que lembra um trecho do livro e – atenção para o
próximo item que eu considero bem estranho –
diversos nomes de personagens do livro, a
autora rou do Cemitério Greyfriars.
Em Edimburgo, vale a pena a caminhada para
subir ao topo do Arthur´s Seat que é o maior pico
do conjunto de montanhas que forma o
Holyrood Park. Este parque ﬁca bem ao ﬁnal da
Royal Mile (a principal via do centro histórico de
Edimburgo) e na vizinhança do Palácio de
Holyrood (residência oﬁcial da Monarquia
Britânica) e o Parlamento Escocês. A subida não
é tão di cil e a vista deﬁni vamente vale a pena!
A parte histórica de Edimburgo é pequena e
pode ser explorada inteira a pé, sem grandes
diﬁculdades. Aliás, carro para conhecer a cidade
não vale a pena, não se encontra lugar para parar
como a maioria dos centros históricos europeus.
Bem próximo à Edimburgo, ﬁca a cidade de
S rling, famosa pelo seu Castelo, por sua ponte e
por William Wallace. Parece que não, mas tudo
se liga! S rling era considerada a ponte de
entrada para as Highlands, por volta de 1200, e
assim, era estrategicamente importante à época
na luta pela independência escocesa. A melhor
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forma de atravessar o rio e alcançar a cidade era
através da pequena ponte então existente e, ali,
ocorreu a Batalha de S rling Bridge. Sir William
Wallace venceu o exército inglês em tal batalha e
foi nomeado para o cargo de Alto Guardião do
país. Com sua morte, anos mais tarde, por
ordem do Rei Eduardo I da Inglaterra, William
Wallace virou már r e símbolo escocês. Quem
não viu Coração Valente? Embora, se diga, das
diversas imprecisões históricas do ﬁlme...
Par mos de S rling em direção, efe vamente às
Highlands. Acho bem legal entender um pouco
da cultura e da história local por onde passo,
assim, acho que antes dos des nos em si, vale
compar lhar alguns detalhes. Foi nas Highlands
que surgiu o conhecido e poderoso sistema
escoceses de clãs, que eram formados por redes
de famílias que juravam lealdade à um chefe,
com ﬁnalidade de defenderem seus territórios
por meio de seus exércitos. A própria palavra
“clann” evidencia tal rede familiar, eis que sua
tradução, do gaélico, signiﬁca ﬁlhos ou crianças.
Cada clã era vinculado à uma parte do território
e eram conhecidos pelo po de xadrez que
u lizavam, que são chamados de tartan. Cada
xadrez, por suas cores e desenhos especíﬁcos,
era próprio de uma família, ou seja, de um clã.
Apesar do ﬁm dos clãs com a Batalha de
Culloden, em 1976, quando a rebelião jacobita
foi vencida pelo Rei George II e os ingleses
impuseram uma série de leis que contribuíram
de forma fundamental para o ﬁm do sistema de
clãs, os tartans ainda são usados.
Mas vamos aos des nos: o primeiro foi o Parque
Nacional Loch Lomond and The Trossachs.
Dormimos em Balloch, pois a ideia era subir a
estrada que contorna o lago (chamados de Loch)
durante o dia para apreciar a paisagem. O dia
estava nublado, mas isso não estragou a
paisagem, senão, em verdade, lhe conferiu
aquele ar mís co que já se esperar por aquelas
paragens. O lago tem cerca de 39km de
comprimento por quase 10km de largura. Em
extensão é o maior da Grã-Bretanha, mas em
volume perde para o famoso Lago Ness (não à
toa, Nessie, o monstro, mora nele).
Percorremos a estrada ao longo do Loch Lomond
pela manhã e ao ﬁnal da estrada, sen do norte,
há entrada para um pequeno estacionamento
para visitar a Falls of Falloch. Uma trilha de 10

minutos, em terreno pra camente plano, te leva
até uma pequena cachoeira, num lugar bom
para um pic-nic.
Seguimos em direção à Glencoe, o vale mais
famoso da Escócia e um dos mais grandiosos. Lá
estão as Thee Sisters, três montanhas
gigantescas e imponentes. Os pontos de parada
na estrada para fotos são diversos e a visão é
impressionante. Ali, a natureza se impõe e a
gente reconhece necessariamente sua
grandeza.
A viagem seguiu norte, sen do Fort William,
pequena cidade (aliás, por ali, todas são) à beira
do Loch Linnhe, de um lado, e do Ben Nevis – o
ponto mais elevado do Reino Unido - do outro.
Aos amantes de trilhas, a região é ponto
imperdível.
O Vale de Glen Nevis ﬁca há menos de 5 km de
Fort William e do estacionamento do centro de
visitantes de Glen Nevis, há uma trilha de 2,5km
que conduz até o desﬁladeiro de Nevis Gorge e o
Steall Meadows, uma cachoeira de 100m no
meio do vale verdejante. A trilha é tranquila,
embora a chegada até a cachoeira envolva
passar sobre uma ponte de apenas 3 cabos de
aço (dois para segurar e um sobre o qual se
equilibrar). Bem, viagem é também aventura,
não? Fica a opção de atravessar a água
congelante do rio para os mais calorentos.

Ainda perto de Fort William, mas para o outro
lado, à beira do Loch Shiel (sim, eu disse que
havia muitos lagos nas Highlands), está
Glenﬁnnan. O lugar é famoso tanto pois
historicamente foi onde Bonnie Prince Charlie
organizou o exército das Highlands, mas
também por conta do viaduto ferroviário
suspenso que transporta o trem à vapor
jacobita. Sim, é aquele que aparece nos ﬁlmes de
Harry Po er, o Hogwarts Express. Vale a visita
para os amantes de história, para os de Harry
Po er, os de engenharia, dentre outros.
Ah, dica importante: o trem ainda funciona,
fazendo viagens regulares até Fort William e
Mallaig.
O próximo des no foi Isle of Skye, de longe, um
dos lugares mais bonitos por onde já passei! O
nome da ilha vem de osky-a, do nórdico an go, e
quer dizer “ilha das nuvens”, sendo uma
referência viking às montanhas da cordilheira
Cuillin. É a maior das ilhas da Escócia.
No primeiro dia passamos para visitar as Farry
Pools (as piscinas das fadas), aos pés do Balck
Cuillin. O azul estonteante das piscinas
cristalinas formadas no curso do rio Bri le
jus ﬁca o nome. De onde é possível estacionar,
segue-se uma caminhada por cerca de 40
minutos e a volta é feita pelo mesmo caminho.
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Ali perto encontra-se o Neist Point Light House. A
paisagem é estonteante, mas o caminho, fácil na
ida, por ser decida, já vai dando um aviso de
como será o retorno. Mas ainda que seja para
voltar parando a cada 15 passos, a visão é
estonteante, então vá!
No mesmo dia, ainda fomos na Coral Portree
Beach. Não que dê coragem de entrar na água,
mas a praia impressiona com sua água azul, sua
areia branca e um grande gramado atrás.
No ponto mais ao norte da ilha (e vejam que já
estamos bem ao norte no mundo!), encontra-se
o Kilt Rock Pointview. O lugar é formado por
falésias de mais de 50 metros de altura à beira
mar, com uma cachoeira espetacular formada à
par r da saída do Loch Mealt. A única tristeza ali
é não ter um drone, que tornariam as fotos à
altura da paisagem. De toda forma, foi um digno
término para a visita à incrível Isle of Skye.
De lá, o des no era Inverness, localizada no
extremo norte do Lago Ness, aproveitando para
percorrer toda a extensão do lago até o des no.
Aqui é importante dizer que, por lá, o famoso
Monstro do Lago Ness, é também chamado
(porque não dizer carinhosamente) de Nessie.
Inverness é a capital das Highlands, e tem ó mas
opções de hospedagem e restaurantes.
Caminhar ao longo do Rio Ness ou pegar uma
excursão para o lago também é uma opção de
passeio.
Para retornar à Edimburgo, é possível voltar pelo
lado leste para uma outra paisagem, mas
especialmente para conhecer alguma das
famosas des larias do país. Elas são inúmeras, e
disponibilizam diferentes formas de tours –
inclusive aqueles com degustação (que tem meu
voto à favor).
Eu não poderia terminar este ar go antes de
fazer dois comentários.
Primeiro, dirigir no lado contrário é um desaﬁo,
mas vale a experiência. Após alguns
quilômetros, você se acostuma, passa a ter uma
dimensão melhor e aprende a olhar para o lado
contrário nos cruzamentos e rotatórias. De
qualquer forma, a dica é: na dúvida, observe
antes de entrar na contramão.
Segundo: não encontrei nenhum unicórnio ao
longo do caminho (uma pena), mas encontrei o
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animal que eu considero o símbolo das
Highlands e prova do frio extremo que faz
naquelas paragens: a vaca de franja! Claro que a
viagem não acabaria, sem uma selﬁe com a
vaca...
Par cipe da seção ‘‘AMATRA XV Pelo Mundo’’
nas próximas edições, entre em contato com
Marcus M. Barberino Mendes
marcusbarberino@uol.com.br

AMATRA XV ENTREVISTA

AMATRA XV entrevista o
Dr. Guilherme Guimarães Feliciano

O entrevistado dessa edição é o Doutor
Guilherme Guimarães Feliciano, Juiz Titular da
1ª Vara do Trabalho de Taubaté/SP. Professor
Associado II do Departamento de Direito do
Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de
Direito da Universidade de São Paulo (USP).
Livre-Docente em Direito do Trabalho e Doutor
em Direito Penal pela Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo. Doutor em Direito
Processual pela Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa. Presidente da
Associação Nacional dos Magistrados da Jus ça
do Trabalho (ANAMATRA), gestão 2017-2019.

AMATRA XV: Doutor Guilherme, fazendo uma
retrospec va de sua carreira, lembra-se de um
período tão desaﬁador para a Jus ça do
Trabalho?
Guilherme Guimarães Feliciano: Realmente
não. Eu estou há mais de 10 anos na vida associava. Comecei como Diretor de Assuntos
Legisla vos na gloriosa AMATRA XV, depois
Diretor Cultural, Secretário Geral, VicePresidente e ﬁnalmente, para o meu orgulho,
Presidente da AMATRA XV. Na sequência, já na
ANAMATRA, Diretor de Prerroga vas, depois
Vice-Presidente e agora Presidente, o que
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também, evidentemente, envaidece-me imensamente. Mas, em todos esses momentos,
embora tenhamos enfrentado inúmeras circunstâncias de extrema tensão, seja no âmbito
regional na 15ª Região, seja no âmbito nacional,
não me lembro de ter visto uma situação tão
complexa e tão desaﬁadora como a que hoje nós
vivemos.
Deste período passado, eu poderia recordar
alguns momentos. Por exemplo, toda a tensão
que antecipou a chamada Reforma do Poder
Judiciário, vinda a lume com a Emenda nº 45 de
2004. Nessas discussões preliminares, os colegas
mais an gos certamente se lembrarão, teve
lugar, como agora mais uma vez retorna, a
discussão da ex nção da Jus ça do Trabalho,
primeiramente pela inicia va da então Deputada
Zulaiê Cobra, e depois, assumindo a relatoria da
Reforma, pela inicia va do então Deputado
Aloysio Nunes Ferreira, hoje Senador licenciado
e Ministro de Estado. Um outro momento
igualmente problemá co foi aquele que
envolveu, no primeiro Governo Lula, a Reforma
da Previdência; já seria, então, a segunda
Reforma da Previdência no período democrá co,
que se consumaria com a Emenda nº 41/2003.
Houve ali muitas perdas; eu diria que, de fato, a
fragmentação da Magistratura, sinalizada já na
Emenda nº 20/1998, ali começou a ganhar a sua
verdadeira concreção. Foram muitos embates e,
naquele momento, cheguei a produzir um
parecer para a ANAMATRA, muito u lizado por
diversas associações, na tenta va de convencer
os parlamentares dos excessos premeditados e,
no entanto, apesar de conseguirmos alguns
avanços na chamada PEC paralela, que viria a ser
a Emenda Cons tucional nº 47, amargamos
diversas derrotas com a efe va promulgação da
Emenda nº 41.
O que mais caracteriza este momento, e por isso
eu digo que não me lembro de nada semelhante,
está, primeiro, em um maniqueísmo impressionante, que toma conta de todo o mundo cultural
e consequentemente de toda a realidade social,
projetando-se inclusive no ambiente interno da
Magistratura. Então, torna-se pra camente
impossível, nos dias de hoje, defender-se uma ou
outra posição, em qualquer tema mais polêmico,
inclusive no campo jurídico, sem que desde logo
se receba um rótulo correlacionando o interlocu-
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tor com correntes de esquerda, de direita ou com
determinadas afeições polí cas. Isso, evidentemente, é terrível para uma carreira que precisa
basicamente construir o seu discurso no sen do
de uma obje vação do justo. Obviamente, no
campo polí co e inclusive polí co associa vo,
essa tensão de visões extremas, que se traduz
como maniqueísmo, acaba gerando uma perniciosa divisão interna e, por ela, uma grande
intranquilidade no campo das atuações associavas, seja no âmbito legisla vo, seja no próprio
âmbito da defesa dos direitos e prerroga vas dos
juízes (que passa, muitas vezes, pela defesa do
Estado Social). Outro aspecto que, a meu ver,
par culariza este momento histórico, é o fato de
que curiosamente, neste momento, todos
aqueles desaﬁos que foram enfrentados e
superados em momentos passados, agora se
reapresentam com novos formatos (ou muitas
vezes com os mesmos formatos de então); e
reapresentam-se todos em um mesmo momento. Para nós, da ANAMATRA, há hoje uma grande
diﬁculdade de construir polí cas proa vas,
porque a todo momento somos chamados a
reagir a movimentos, propostas e projetos que
surgem dos mais inesperados pontos e se
apresentam como desaﬁos ou ameaças à
autonomia, à independência ou à própria
dignidade da Magistratura nacional, quando não
especiﬁcamente da Magistratura do Trabalho.
Neste momento, entre os fronts que a
ANAMATRA vem ocupando, nós vamos encontrar, por exemplo, a repe ção de dois daqueles
desaﬁos que eu apontei no início dessa resposta.
Primeiro, a Reforma da Previdência: apresentase agora uma nova proposta de Reforma da
Previdência, consubstanciada na PEC 287/2016,
e que tende a agravar ainda mais essa fragmentação interna na Magistratura nacional, ao mesmo
tempo em que solapa direitos e garan as sociais
que são reservadas especialmente às populações mais pobres. Estamos diante de uma
terceira Reforma Previdenciária, que se pretende realizar com perdas de direitos; e que certamente voltará após as eleições.
Ao mesmo tempo, o Congresso volta a discu r a
ex nção da Jus ça do Trabalho, como ocorreu às
vésperas da Reforma do Poder Judiciário. E então
temos também que realinhar os discursos e
enfrentar aqueles que são notórios e públicos

defensores do ﬁm da Jus ça do Trabalho (o que
inclui polí cos inﬂuentes que agora perdem o
pudor de declarar isso abertamente).
Ao lado disso, outros tantos desaﬁos como a
própria Reforma Trabalhista (que deveria trazer
segurança jurídica e proporcionou exatamente o
oposto disso); novidades como o projeto de lei
que pretende regulamentar o teto remuneratório cons tucional, com excessos notórios e, a
nosso ver, com vários ensejos de incons tucionalidade; o projeto de lei que pretende rever a lei de
abuso de autoridade, trazendo pos penais
abertos e normas penais em branco, que no ﬁnal
das contas servirão basicamente para in midar
juízes e membros do Ministério Público na sua
atuação; e, ainda, o recente projeto de lei que
pretende criminalizar a violação das prerroga vas de advogados, em vias de ser votado no
plenário da Câmara dos Deputados e que certamente no campo da Jus ça do Trabalho, representará um elemento de grande tensão e cizânia:
o processo do Trabalho organiza-se em torno de
uma espinha dorsal, que são as audiências; e nas
audiências, justamente, revelam-se mais explicitamente as tensões entre juízes e advogados.
Estamos diante de tudo isso; e de tudo isso ao
mesmo tempo. A par dessas di ceis armadilhas
que se põem no caminho da Associação, ademais, ainda temos as mesmas questões de sempre,
como o congelamento dos subsídios e as perdas
remuneratórias que chegam a 40%, a par das
useiras e vezeiras circunstâncias que sempre
representam ameaças ou agressões à independência do juiz. Vale lembrar, mais recentemente a
revitalização do ar go 16 do Regimento Interno
da Corregedoria Geral da Jus ça do Trabalho para
caçar decisões jurisdicionais. Eis aí o caldo de
desaﬁos em que estamos todos submersos. É um
momento único, sem dúvida.
XV: Presidente, o que mais nos ameaça? A
reiterada abordagem superﬁcial e sensacional
da mídia, os interesses econômicos e polí cos
na descons tucionalização dos Direitos sociais
ou a ascensão da lógica do individualismo?
GGF: Acho que algo de tudo isso. Nós realmente
temos sido, nesse momento, os alvos prediletos
da imprensa. Isso se explica de muitos modos;

explica-se, inclusive, em razão de um protagonismo que o Poder Judiciário ganha especialmente
nos úl mos 4 anos, por conta do combate à
corrupção. Veja-se o processo do “mensalão”
que tramitou perante o Supremo Tribunal
Federal e, mais recentemente, os vários processos judiciais relacionados a chamada “Operação
Lava-Jato”, dando proeminência sem precedentes ao Poder Judiciário (e inclusive a determinados agentes públicos). É evidente que essa
situação, em um primeiro momento, atrai os
olhares de quem entende que é preciso “devolver os juízes ao seu lugar”. O agigantamento do
Poder Judiciário causa temores e es mula
reações que são muitas vezes de natureza
retaliatória.
Por outro lado, é certo que algumas situações
que envolvem o estatuto jurídico da
Magistratura não são bem percebidas pela
opinião pública; e nunca serão, ainda que se
jus ﬁquem, a nosso ver, do ponto de vista da
Cons tuição, do ponto de vista da lei e do ponto
de vista da própria especiﬁcidade das carreiras
da Magistratura. É pra camente impossível
esperar que a opinião pública e a opinião publicada - portanto, a mídia - entendam como jus ﬁcável a chamada ajuda de custo para moradia,
como hoje ela paga. E assim seguirá sendo,
embora o auxílio-moradia efe vamente tenha
base legal e, nesse sen do, evidentemente não
possa ser alcunhada de imoral. Se estamos
falando de moralidade ins tucional no Estado de
Direito, o seu primeiro marco é a lei.
Da mesma maneira, a opinião pública - e, portanto, a opinião publicada - jamais compreenderão
ou aceitarão como jus ﬁcável que juízes tenham
férias de 60 dias. Curiosamente, a mesma
imprensa que nos julga não considera a condição
de quem, na inicia va privada, para ter bene cios no recolhimento do imposto de renda, embora preste serviços como pessoa sica, apresentese contratualmente como pessoa jurídica. Da
mesma maneira, diversas proﬁssões têm Direitos
muito próprios que não se comunicam a outros
proﬁssionais; e nem por isso diríamos que há ali
privilégios ou imoralidades. Basta ver que a
jornada dos advogados empregados, que nos
termos da Lei 8906/98 é de 4 horas, se não
houver regime de exclusividade. Então, são
situações peculiares que muitas vezes se expli-
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cam historicamente e que, no entanto, são mal
compreendidas. Não convém ter grandes esperanças de que, em algum momento, serão vistas
com olhos mais gen s. O que cabe a nós, nas
associações, é fazer os devidos esclarecimentos e
combater o bom combate.
Ao lado disso, é importante perceber que nós
estamos em uma quadra na qual o discurso do
Estado mínimo volta a ocupar centralidade nas
polí cas nacionais. Isso vai explicar o porquê da
Reforma Trabalhista incorporar, em grande
medida, pontos que vinham antecipados em
agendas polí cas de en dades como a própria
Confederação Nacional da Indústria. É uma visão
de mundo que está em jogo; e
que se apresenta vorazmente,
ao cidadão e às ins tuições, de
modo a muitas vezes não
permi r sequer o contraditório
polí co adequado, no campo
próprio, que é o Parlamento.
Conseguimos ver isso com
muita clareza ao compararmos, por exemplo, o Código de
Processo Civil, recentemente
reformado (em 2015) e a
própria Consolidação das Leis
do Trabalho, reformada agora
em 2017. No caso do CPC, nós
vemos pra camente 5 anos
de debates no Parlamento. Nas
duas casas, este debate começa a par r de um anteprojeto
elaborado por uma comissão
de experts, à altura, à frente
dessa comissão estava o Ministro Luiz Fux, então
ainda Ministro do STJ. Este projeto chega ao
Senado como PLS 166, ainda sob a presidência do
então Senador José Sarney. Do Senado irá à
Câmara, sofrerá diversas modiﬁcações, voltará ao
Senado e ao cabo de 5 anos será ﬁnalmente
aprovado no Parlamento, seguindo para sanção;
e terá ainda uma Vaca o Legis de 1 ano, durante a
qual são feitas modiﬁcações importantes para o
aperfeiçoamento do texto. Esse foi o CPC de
2015, que entraria em vigor somente em 2016. É
um bom diploma, embora eu pessoalmente
tenha dúvidas quanto à cons tucionalidade de
alguns preceitos; mas, de modo geral, um diploma progressista, tecnicamente bem construído.
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Já a Reforma Trabalhista tramita, a par r do envio
do projeto de lei pelo governo federal, por meros
4 meses. O projeto original previa alteração em 7
ar gos; o relatório na CCJ da Câmara, alterava
117 ar gos e, no ﬁnal, aprovou-se, com um
açodamento sem precedentes, o texto apresentado pelo Deputado Rogério Marinho, sem a
modiﬁcação de uma vírgula sequer. Assim esse
texto é sancionado e 120 dias depois já está em
vigor. Percebe-se muito claramente como houve
dis ntos tratamentos em um momento histórico
e no outro, embora nos dois casos es véssemos
realizando mudanças estruturais em ramos
importantes do quadro dogmá co do Direito
brasileiro.

No primeiro caso, o Direito Processual Civil; no
segundo caso, o Direito do Trabalho. Esta avidez
não faz bem para o processo de criação legisla va; nós estamos vendo isso neste momento. Essa
lei, que deveria trazer segurança jurídica, foi
objeto de 20 ações diretas de incons tucionalidade; foi alterada por uma medida provisória
logo após a sua entrada em vigor, que recebeu
quase mil emendas, nenhuma deba da no
Parlamento, e caducou em 23/04/2018. Isso
signiﬁca tudo menos segurança jurídica. Tudo
isso diz também com a lógica do individualismo;
se estamos neste momento, perante uma
escalada hegemônica do pensamento do Estado
mínimo, ﬁca claro que o Direito do Trabalho

passa ser a ví ma primeira, a mais evidente,
porque é exatamente um Direito de perﬁl
intervencionista, em que o Estado interfere em
relações privadas para estabelecer mínimos
civilizatórios e para estabelecer, padrões de
civilidade em uma situação de assimetria econômica. Ora, se eu resgato o discurso de que o
Estado deve interferir pouco nas relações
sociais, certamente a primeira consequência
desse discurso, no campo dogmá co, será a
reconstrução do Direito do Trabalho para que se
transforme em algo menor. É a ressigniﬁcação da
Jus ça do Trabalho, para que se transforme em
algo menos relevante no contexto social. Tudo
isto no caminho de uma visão individualista que
convive mal com construções teóricas que
suponham a possibilidade de um Estado que
intervenha para garan r - vou me repe r mínimos civilizatórios, abrindo o interesse
cole vo. Esse é o momento que vivemos.
XV: Doutor, o auxílio-moradia é um Direito
inscrito em lei, não há mais segurança nem nas
leis vigentes, é tudo Vox Populi e ainda nesse
sen do quais são as soluções possíveis com o
problema da remuneração? O senhor acredita
que teto cons tucional só subsiste para
magistrados e o Poder Judiciário virou a pedra
de contenção de despesas da União e dos entes
subnacionais?
GGF: São questões interessantes. De fato, eu já
havia mencionado que o auxílio-moradia (AM),
ou na verdade a ajuda de custo para a moradia, é
um Direito inscrito em lei. O AM estava na
LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura, já em
1979 e nunca havia sido regulamentada para os
juízes da União. Em determinado momento, 18
estados da federação já nham leis regulando o
auxílio-moradia para os seus juízes e outros 3 já
pagavam esse bene cio por meio de atos
administra vos; já no âmbito da União, esse
direito, devidamente consignado na lei orgânica,
jamais teve sequer chance de efe vamente ser
regulamentado pelo Congresso Nacional.
Crescia a insa sfação dos juízes da União,
especialmente juízes do Trabalho e juízes federais, diante dessa assimetria federa va que se
manifestava cada vez mais ingentemente. E os
juízes passaram a mais agudamente discu r essa
condição, tanto no campo judicial como no
próprio Conselho Nacional de Jus ça.

A par r disso, em função de uma ação plúrima,
ajuizada por juízes federais do Rio de Janeiro, o
Ministro Luiz Fux termina por deferir em medida
liminar o Direito ao auxílio-moradia, considerando o padrão que então era pago no âmbito do
próprio Supremo Tribunal Federal. Na sequênc i a , e s s e b e n e c i o s e e ste n d e a to d a
Magistratura; e no caso da Magistratura do
Trabalho, por força de liminar concedida na Ação
Cível Originária (ACO) 2511. Da questão da
moralidade, eu já tratei anteriormente. Em um
Estado de Direito, o primeiro padrão de moralidade deve ser a lei, e o fato é que a lei previra que
todos os magistrados deveriam ter imóveis
funcionais à sua disposição no exercício das
funções, porque aﬁnal é seu dever o de se residir
na própria sede da jurisdição.
Consequentemente, sempre se previu que a
União e os Estados devessem proporcionar
imóveis para isso; não havendo os imóveis, seria
pago a ajuda de custo para a moradia, independentemente de ter ou não o magistrado o imóvel
próprio. Infelizmente, neste momento (em que,
como eu dizia na resposta da questão anterior, a
Magistratura passa a ser atacada até mesmo
como retaliação pelo fato de o Judiciário alcançar um protagonismo nunca antes visto na
República), o próprio pagamento da ajuda de
custo para moradia passa a ser um elemento
agressivamente explorado pelos órgãos de
comunicação para arranhar a imagem da
Magistratura e para, de alguma maneira, envergonhar os juízes. Mas está claro que essa estratégia não funcionará, ao menos na perspec va das
associações.
Podemos discu r, sim, a conveniência desse
Direito, diante dessa incompreensão tão visceral
da opinião pública; e aí teremos de discu r uma
transição para o atual modelo. Já confundir o
recebimento de um Direito previsto em lei com
imoralidade, ou algo que o valha, parece um
excesso que não faz jus ça à dignidade e ao
decoro dos magistrados brasileiros. Quanto a
solução para o atual modelo remuneratório, a
despeito das reposições legais que se deram de
modo absolutamente irregular e que jamais
puderam recompor as perdas inﬂacionárias
acumuladas, vemos sempre a resistência que,
não raro, parte dos próprios governadores de
Estado, porque sabem que, se houver a elevação

21

do teto que corresponde aos subsídios dos
ministros do Supremo Tribunal Federal, terão de
gastar mais no âmbito dos seus orçamentos,
porque haverá uma elevação no nível da régua do
chamado abate teto.

própria Magistratura nacional, que poderia
subs tuir o atual modelo, que basicamente
envolve o pagamento dos subsídios e, para os
juízes da a va, dessa parcela chamada “auxíliomoradia”.

Vou repe r isso: as maiores resistências que
enfrentamos para a revisão dos subsídios, que é
um direito cons tucional previsto no ar go 37,
XX, CF e que não tem sido atendido pelo
Congresso Nacional, vêm dos próprios Estados e
não da União. Como a própria pergunta iden ﬁca, congelar os subsídios dos ministros do
Supremo passa a ser uma estratégia de contenção das despesas da União e também dos demais
entes federa vos, especialmente em tempos de
Emenda Cons tucional 95, de congelamento do
teto de gastos públicos.

Por outro lado, será fundamental, em algum
momento, efe vamente desvincular o teto geral
do funcionalismo público dos subsídios dos
ministros do Supremo Tribunal Federal. A
ANAMATRA, em função de tese aprovada no
CONAMAT de Gramado, já elaborou um texto
com uma minuta de proposta de Emenda cons tucional que propõe dis nguir, no plano
cons tucional, entre dois tetos dis ntos: o teto
geral do funcionalismo, que seria ﬁxado em lei
própria, e o teto dos agentes polí cos, este sim
equivalente aos subsídios dos ministros do
Supremo Tribunal Federal. Como “agentes
polí cos”, entenderíamos aqui os detentores de
mandatos ele vos, os ministros e secretários de
Estado, os membros dos parlamentos e os
membros da Magistratura do Ministério Público
e dos tribunais de conta. Esse texto já foi construído e nós esperamos ainda nesta gestão fazer
com que ele comece a tramitar no Parlamento;
mas é claro que se trata de uma revolução em
termos de estrutura do serviço público e isso
levará o seu tempo.

E qual a solução? Em relação à ajuda de custo
para moradia, temos dito que é curial mudar o
mais rapidamente possível para um outro modelo, que seja mais republicano e que inclusive
funcione internamente como um ajuste, para que
também os magistrados jubilados sejam alcançados por uma parcela que já não seja indenizatória
e sim remuneratória, e que sinalize para a digniﬁcação da carreira. Eu estou claramente me
referindo à chamada parcela de valorização do
tempo de Magistratura, que subs tuiria o an go
adicional tempo de serviço, especialmente na
versão que está na Proposta de Emenda
Cons tucional nº 63/2013, que aguarda votação
no plenário do Senado da República. Ali, pareceme, haverá sim uma solução mais adequada,
mais republicana, mais justa do ponto de vista da
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XV: O evento do dia 1º de fevereiro foi histórico
e marcou uma importante mobilização dos
magistrados e membros do Ministério Público,
parece que mostramos ao STF o tamanho do
problema e a ANAMATRA teve destacada e
preponderante par cipação. Qual que o senhor

acha que é o envolvimento do Supremo na
solução desse grave problema estrutural e
ainda com relação ao Supremo, a atual
Presidente assumiu o órgão em uma conjuntura
um pouco conturbada, não ﬁca a impressão não
interpreta corretamente a liturgia do cargo? O
que se esperaria do sucessor, que muda agora
em novembro?
GGF: Essas questões casam bem com o nosso
debate anterior. É fato que o papel do Supremo
Tribunal Federal, especialmente do Presidente
do STF, é essencial para a resolução de todas
essas questões que se põem, notadamente no
campo remuneratório e no campo da preservação dos Direitos e prerroga vas dos juízes. Nós,
pela ANAMATRA, vemos ocasião de, em
sucessivas oportunidades, tratando por exemplo
da própria PEC 63/2013 (rela va ao ATS-VTM),
ouvirmos de lideranças parlamentares e até
mesmo de presidentes das duas casas legisla vas que, embora reconhecessem toda a legi midade polí ca e jurídica das associações para
falarem pela Magistratura e pelo Ministério
Público, para que determinados trâmites fossem
superados e as nossas propostas pudessem
efe vamente caminhar e ter bom êxito, seria
fundamental uma sinalização clara do chefe do
Poder Judiciário. Isso é indene de dúvidas: os
chefes dos demais Poderes, do Poder Execu vo e
do Poder Legisla vo, não farão caminhar
propostas de exclusivo ou principal interesse da
Magistratura sem que haja um consenso que
envolva o chefe do Poder Judiciário. O envolvimento dos ministros do STF e do próprio presidente da corte é sempre fundamental para a
superação dessas questões. A Ministra Cármen
Lúcia desde o início declarou à Magistratura,
inclusive no CONAMAT de Salvador, a sua intenção de tomar para si esses desaﬁos e buscar
soluções para os dramas que acompanham há
tantos anos a ins tuição, especialmente no
campo remuneratório. Mas o fato é que, talvez
até pela sucessão de fatos polí cos e econômicos que trouxeram verdadeiro caos à vida
co diana do país. Essa condução não se deu com
a efe vidade que por certo a própria Ministra
gostaria. Caminhamos já para o ﬁm do seu
mandato e não conseguimos avançar sequer
naquele pleito que seria o mais óbvio e essencial
dentre todos, que é o da revisão dos subsídios.
Aﬁnal, volto a dizer, que é isto o que está dito,

não apenas para a Magistratura, mas para todos
os servidores públicos, no Art. 37, X, da
Cons tuição; e, em relação à Magistratura, essa
inicia va haveria de par r do STF. Vale dizer que,
a esse respeito, nhamos no Congresso o PLC 27,
que previa um reajuste em 3 parcelas, totalizando 15,8%, que chegou a ir para votação ﬁnal no
plenário do Senado, exatamente no momento
da transição da presidência do então Presidente
Ministro Lewandowski para a Presidente
Cármen Lúcia; logo depois infelizmente esse
projeto saiu do plenário, por uma série de
razões, e retornou à Comissão de Assuntos
Econômicos, sob à relatoria do Senador Ricardo
Ferraço, consabidamente um crí co do aumento
dos gastos públicos, onde permanece até os dias
de hoje. Essa foi a condição que nos assolou
durante toda a atual gestão da presidência do
Supremo Tribunal Federal.
Em relação ao Ministro Dias Toﬀoli, que deverá
suceder a Ministra Cármen Lúcia na presidência,
nós certamente temos que alimentar as melhores expecta vas. É claro que, neste momento, o
Ministro tem toda a cautela de observar que a
presidência está sendo exercida pela Ministra
Cármen Lúcia e que será ela, de todo modo,
quem guiará os passos da Magistratura no
campo ins tucional e nos temas que sejam do
nosso interesse, também no campo parlamentar. Quando, adiante, a presidência es ver com
ele, Ministro Toﬀoli, temos esperanças de que a
sua condição de tratar dos grandes temas e de
superar os entraves que hoje existem seja maior,
até porque, após as eleições de outubro de 2018,
espera-se que essas divisões intes nas e que
todo esse maniqueísmo que referi em uma
resposta anterior já não se apresentem tão
fortemente, conforme o próprio clima polí co na
sociedade (e, por reﬂexo, no Parlamento) se
amenize. A expecta va, pois, é que também os
rancores se arrefeçam e as pautas ins tucionais
da Magistratura consigam caminhar com maior
facilidade. De nossa parte, já levamos ao
Ministro Toﬀoli a visão da ANAMATRA quanto à
importância fundante de que, para a reuniﬁcação da Magistratura nacional, haja a aprovação,
o quão logo possível, da PEC 63/2013.
XV: Doutor, nós somos os maiores contribuintes
do regime de previdência pública e o Estado seu
mais retumbante ausente pródigo tomador de
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recursos, mas parece que somos os maiores
algozes da nação. O sistema polí co conseguiu
criar um novo inimigo para o povo?
GGF: Nesse tema, eu diria que o sistema polí co,
ou pelo menos alguns dos seus segmentos,
tentaram transformar o servidor público em
geral, e muito especialmente os magistrados e
membros do Ministério Público, em vilões
nacionais. Isso é profundamente lamentável. Eu
tenho dito, nas diversas audiências públicas de
que par cipo, que jamais esperei ver, em horário
nobre, uma propaganda oﬁcial, ﬁnanciada com
dinheiro público, em que o Governo Federal
dissesse que a reforma previdenciária deve ser
feita para eliminar privilégios e para cas gar
aqueles que “ganham muito, trabalham pouco e
se aposentam cedo“, reportando-se aos servidores públicos. É acintoso. É assustador que o
Governo promova com um gasto incomensurável. Posso aqui referir a ação direta de incons tucionalidade, ajuizada pela Procuradora-Geral da
República, exatamente atacando essa campanha
que procura cooptar, par darizar a população,
com um gasto acrescido de cerca de 99 milhões.
Tanto dinheiro ver do para uma propaganda em
que o Governo reduz os seus servidores à condição de vagabundos!
U liza-se, portanto, dinheiro público para uma
campanha publicitária que agride a dignidade do
próprio servidor. E é claro que, quando essa
propaganda oﬁcial insiste em falar em privilégios, ela focaliza sobretudo a condição dos juízes e
membros do Ministério Público, porque sabem
de toda a mobilização que as associações de
juízes e promotores realizou, no Parlamento e
fora dele, para apontar os equívocos, as distorções da proposta e convencer parlamentares a
não aprovarem algo tão nocivo, não apenas para
a Magistratura, não apenas para o serviço
público, mas para toda a sociedade civil, na
medida em que o maior apenado será mesmo o
segurado do Regime Geral de Previdência Social.
Isso ﬁca muito claro, inclusive, no úl mo texto
apresentado pelo Deputado Arthur Maia. Basta
veriﬁcar, por exemplo, o que passa a acontecer
com as aposentadorias por invalidez, que passam a ser aposentadorias por incapacidade
permanente calculadas à base de 100% da média
apenas se decorrem do trabalho; nos outros
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casos, todas essas aposentadorias passam à
regra geral e se iniciam em 70% da média,
havendo então acréscimo de 1% para cada ano
de contribuição acima da carência. Ou seja, falase em combater privilégios, mas o que se faz
mesmo é reduzir o bene cio de trabalhadores
que mais necessitam e que muitas vezes estão
nas faixas mais necessitadas da população.
Agora, o que eu dizia e é importante frisar, é que
a tenta va desses segmentos foi, de fato,
transformar Magistratura, Ministério Público e
servidores em geral em vilões. No entanto, eu
estou convicto de que não conseguiram. Basta
ver que o Governo enfrentou imensas diﬁculdades para conseguir os votos necessários para
aprovar aquela proposta de Emenda cons tucional. Basta ver, ainda, que entre as postagens
mais populares e mais elogiadas nas próprias
redes sociais da ANAMATRA, estão aquelas que
apontam os vícios e as distorções da PEC da
Reforma da Previdência; ou seja, a população
“não engoliu a isca” e percebe claramente que a
Reforma da Previdência se volta, sobretudo,
contra os direitos do cidadão, e não contra esses
supostos privilégios.
XV: Doutor Guilherme, para onde devemos
caminhar como membros de uma carreira de
Estado? Vamos nos transformar em um arquipélago de projetos individuais? Jamais veremos
os julgamentos das ações diretas de incons tucionalidade que tramitam contra as reformas da
previdência de 1998 e 2003?
GGF: De fato, é o que está acontecendo. E não
são apenas essas; cite-se também a ação direta
de incons tucionalidade que a ANAMATRA
apresentou, com outras en dades, em face da
própria lei que regulamentou a FUNPRESP-JUD,
por várias razões, mas, entre elas, pela razão de
que a Emenda Cons tucional 41, ao prever essa
previdência complementar para o servidor
público, estabeleceu que tal previdência deveria
ter caráter público; e na percepção da
ANAMAT RA , a lei q u e regu lamento u a
FUNPRESP, jamais considerou devidamente esse
comando cons tucional.
O fato de apenas admi r os seus empregados por
meio de concurso público, o fato de publicar a
sua contabilidade e o fato de que os seus funcio-

nários se sujeitam ao teto cons tucional, não são
absolutamente fatores bastantes para que se
possa dizer que a ins tuição tem “caráter
público”, quando para todo o resto ela basicamente é regida à maneira dos planos de previdência privada. De todo modo, é a realidade que
nós temos; e aí a questão acerta ao dizer dessa
fragmentação. Hoje nós temos aqueles juízes
que, em tese, possuem integralidade e paridade,
porque ingressaram no serviço público até 2003;
temos aqueles juízes que já se submetem, no
momento da aposentaria, ao cálculo da média de
80% do correspondente às maiores remunerações do Magistrado e ainda aqueles que se
submetem às regras do Regime Geral da
Previdência Social, ou seja, receberão da União
apenas um bene cio de aposentaria equivalente
ao teto do regime geral, e o restante deverão
buscar em previdência complementar. Nesse
úl mo caso, a opção mais óbvia passa a ser, de
fato a FUNPRESP-JUD, isso para aqueles que
ingressaram a par r do ﬁnal de 2013 na
Magistratura. É certo, ademais, que isso já se
reﬂete muito claramente na própria leitura
polí ca que esses segmentos fazem da sua
condição jurídica. Percebe-se claramente que
aqueles juízes mais an gos, que ingressaram até
2003, evidentemente não veem com bons olhos
os chamados “penduricalhos”, porque eles
comprometem a ideia que está por detrás do
conceito de paridade.
Por outro lado, juízes mais novos que já sabem
que ao ﬁnal da sua carreira não terão a integralidade, muito menos a paridade, não veem com
tanta repulsa esses pagamentos, que se somam
aos subsídios e que tem muitas vezes natureza
indenizatória, porque entendem que de todo
modo terão de fazer os seus próprios inves mentos, de acordo com as estratégias que traçarem
para que, adiante, tenham proventos de aposentadoria complementados de uma maneira mais
ou menos adequada. Essas divisões, portanto,
passam a ter uma clara dimensão polí ca, no
sen do mesmo de visão de mundo. Um esforço
que, ao meu ver, as associações devem fazer, na
medida das suas possibilidades, é o de trabalhar
a reuniﬁcação desses segmentos a par r de
ideias e propostas que possam signiﬁcar o
interesse comum de todos eles.
Uma outra saída, e essa de fato seria deﬁni va,

está naquilo que a pergunta iden ﬁca: o
julgamento das ações diretas de incons tucionalidade que a ANAMATRA apresentou em face de
cada uma das reformas: da Emenda
Cons tucional nº 20, da Emenda Cons tucional
nº 41 e depois da lei da FUNPRESP-JUD, e da que
ainda apresentará, se eventualmente a PEC 287
for aprovada com o texto atual. Ocorre, porém,
que essas ações, todas distribuídas ao Ministro
Gilmar Mendes (à exceção daquela da
FUNPRESP-JUD, que está com o Ministro Marco
Aurélio Mello), não tem previsão ou sequer
es ma va de julgamento. Há dois anos,
chegaram a ingressar duas vezes na pauta do
Supremo Tribunal Federal, mas não foram
chamadas; e desde então seguimos aguardando
que efe vamente entrem em pauta.
Chega a ser temerário, na nossa visão, que se
vote mais uma Reforma da Previdência antes de
qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal
sobre a cons tucionalidade das reformas
anteriores, o que na verdade, é um pressuposto
de validade da própria reforma que se propõe
agora. Mas essa diﬁculdade existe: das ações
ajuizadas, a mais an ga já está, se não me
engano, há 9 anos com o ministro relator, sem
que sequer a medida cautelar tenha sido levada
à apreciação plenária e sem uma palavra do STF.
Não há muito a se fazer, senão lidar com a realidade e procurar levar aos juízes associados toda
a informação possível. Até por isso a ANAMATRA,
no mês de fevereiro, disponibilizou em seu site
uma aba na qual traz todas as informações
relacionadas à FUNPRESP-JUD, inclusive o
simulador para que os juízes possam veriﬁcar de
quanto seria o seu bene cio especial caso
decidissem migrar para FUNPRESP. Isto porque
até julho deste ano os magistrados que estão nos
outros dois regimes, tanto o regime de média,
como o regime de integralidade e paridade,
poderão, se quiserem, migrar para o regime da
FUNPRESP-JUD; e se não resolvermos isso no
campo judicial, e a associação dar a devida e mais
completa informação aos seus associados, para
que possam fazer a escolha no tempo devido.
XV: A impressão disseminada é que os demais
Poderes da República resolveram secundar o
Judiciário via orçamento e remuneração. A
Jus ça não é mais um bem público, um valor
fundante do sistema democrá co?
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GGF: Juridicamente, é certo que sim. Em um
sistema republicano, a Jus ça é o terceiro pilar
do Estado; e, em uma visão que tem se tornado
muito comum na atualidade, é o pilar que
exatamente tem a função moderadora, especialmente nos conﬂitos que se estabeleçam entre os
outros dois pilares, entre o Execu vo e o
Legisla vo, e bem assim nos conﬂitos que se
estabeleçam entre o cidadão e os outros dois
pilares em função de direitos ou garan as
fundamentais que estejam ameaçadas. Este, me
parece, é o papel cons tucional ordinário do
Poder Judiciário; e ele segue, evidentemente,
plenamente válido, em todos os sen dos.
O que acontece, porém, é que em períodos
conturbados, poli camente caó cos, conﬂi vos
como o atual, muitas vezes o Poder Judiciário
afasta-se desse papel moderador e passa a ter
efe vamente um papel de resgate de direitos
individuais e sociais que venham a ser combalidos pela nova legislação; resgate da cidadania,
mesmo em um contexto no qual as polí cas
públicas, especialmente na perspec va de um
Estado Mínimo, oprimam ou abandonem o ser
humano à sua própria sorte, e em outros tantos
contextos nos quais o Judiciário intervém mais
ingentemente, mais intensamente, para exatamente corrigir distorções. É nesse momento que
ele se agiganta; é nesse momento que ele
incomoda e es mula reações retalia vas, como
também cheguei a dizer em uma resposta
anterior.
Exatamente, por isso, então, percebe-se esse
esforço de minimizar o Poder Judiciário; e, no
caso da Jus ça do Trabalho, isso talvez seja mais
evidente quando a Reforma Trabalhista passa a
determinar que esse ramo do Poder Judiciário, e
apenas ele, reja-se por um curiosíssimo “princípio da intervenção mínima”. O que sinaliza,
aﬁnal, qual seria o desejo úl mo de certa casta
polí ca: simplesmente ex nguir a Jus ça do
Trabalho, minimizá-la a ponto de torná-la
desnecessária; e, uma vez desnecessária,
perfeitamente ex nguível.
É contra esse esforço de sub-rep cio enfraquecimento da ins tuição judiciária trabalhista que
tanto as associações dos juízes do Trabalho,
como os próprios juízes do Trabalho na sua
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atuação diuturna e nas suas próprias palavras,
quando solicitados por órgãos de imprensa ou
em conferências e seminários, todos eles devem
insistentemente denunciar esse esforço para
desmontar a nossa ins tuição; e, por outro lado,
a vital importância de se manter uma estrutura
de Magistratura, diante do Direito obje vo, mas
com a sensibilidade própria de uma Magistratura
cunhada para arbitrar os conﬂitos entre o capital
e Trabalho, possa efe vamente dar cobro desses
conﬂitos e ao mesmo tempo assegurar a paz
social e garan r os Direitos sociais onde eles
sejam violados.
XV: Por úl mo, para não deixar de fazer um
registro histórico, como tem sido assumir a
ANAMATRA em um contexto tão adverso para a
Jus ça do Trabalho; onde apoiar os pés e de
onde extrair a esperança?
GGF: Não é um momento fácil. Em algumas
ocasiões, gerir a ANAMATRA tem sido um ensejo
para sofrimento. Não vou aqui atenuar, nas
palavras, o sen mento. Não foi fácil até aqui e
nós estamos convictos, nós todos da diretoria,
que não será fácil até o ﬁm. Teremos as próximas
eleições nacionais e creio que, a par r de então,
talvez certas tensões comecem a se acomodar, o
que será bom para que a própria Magistratura
recupere, no campo polí co, condições mais
tranquilas para fazer trafegar os projetos que são
do seu mais vital interesse. Mas até lá, e talvez
mesmo nos meses imediatamente subsequentes - e aí já estaremos caminhando para o ﬁm da
gestão -, estou certo que serão os mesmos mares
turbulentos e penso estar preparado para isso.
Eu dizia, na primeira questão, dos problemas
enfrentados no passado que agora voltam à
pauta do dia, todos eles conjuntamente, no
mesmo momento, para que as associações de
magistrados e especialmente a ANAMATRA
possa enfrentá-los e equacioná-los. Então, talvez
valha lembrar uma canção dos Titãs que tem por
tulo “Tudo ao mesmo tempo agora”: esse é o
sen mento, tanto meu quanto dos meus
queridos companheiros de diretoria. Todos os
desaﬁos, e os piores deles, e alguns revisitados,
todos eles na mesma linha do horizonte, avançando. A nossa primeira preocupação sempre
acaba sendo a de evitar o revés e a de, em

movimentos de contra-ataque, buscar avanços
pontuais naquilo que for possível.
De onde re rar forças é uma questão transcendental demais para se discu r nas páginas deste
valoroso jornal. Eu poderia dizer do papel da
minha família, especialmente da minha noiva,
dos meus pais, do meu ﬁlho e também da minha
ne nha. Como âncora, que me mantém
conectado à realidade e que me fará ter para
onde voltar quando tudo isso acabar. Mas a
verdade é que sequer consigo conviver com eles
todos o tanto que gostaria e que necessitaria. No
entanto, saber que depois do furacão ainda terei
um teto caloroso, e dentro dele pessoas queridas
que estarão de braços abertos, é sempre algo
que, nos piores momentos, naqueles de maior
incerteza e de maior angús a, acalma o meu
coração e permite seguir com alguma paz de
espírito. E, certamente, para, além disso, a honra
imensa que é representar, ainda que por pouco

tempo, por 2 anos, a Magistratura do Trabalho
no âmbito associa vo. Essa é uma honra única,
eu diria inigualável, até porque a reconheço
como a mais emblemá ca de todas as
Magistraturas nacionais, e aquela que melhor
encarna a ﬁgura histórica do juiz moderno, que
combina, na sua atuação, o conhecimento
técnico (a “no o”, como diriam os romanos) e a
força da autoridade (“autorictas”, como dizia
também o gênio romano); e melhor o encarna,
porque não se basta nele: combina a ambas, à
“no o” e à “autorictas”, uma sensibilidade social
que não se vê frequentemente em outros ramos
da Magistratura. Pertencer a este corpo de
magistrados e representá-los a par r do voto
direto de cada um é um orgulho ímpar. Algo que,
também nesses momentos de angús a e de
incerteza, sempre me faz resgatar o olhar para
cima. Permite que eu volte à tona, respire e torne
a nadar rumo a uma margem segura.
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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

Aparício apareceu!
O barão sopra no meu ouvido em pleno pedro lessa:
eles querem pegar vocês na curva!
E lembrem-se: todo homem que se vende
recebe muito mais do que vale

Estava eu acompanhando o saliente Presidente

Barão. Logo eu, cé co de quatro costados a

Pallone no evento realizado pelos Magistrados

despeito de frequentar cultos de qualquer

Federais – tanto os sentados quanto os de pé, lá

credo, passei a ser induzido a essas experiências

no Fórum Pedro Lessa, quando fui abduzido pelo

sensoriais.
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Deve ser o contexto que estamos vivendo que
por falta de realidade em que acreditar, estamos
acreditando em qualquer coisa, inclusive em
incorporações sobrenaturais e fusões de eventos
espirituais com extraterrestres.
Mas, dizia eu, isso ocorreu lá no Pedro Lessa.
Chegamos cedo e enquanto o presidente cuidava
da ar culação do evento, das ordens de fala e do
atendimento à imprensa, ﬁquei a divagar sobre a
atual conjuntura em que a sociedade e o andar
de cima do Poder Judiciário parece estar querendo ministrar uma aula de disciplina judiciária,
alimentar e econômica aos Magistrados dos
demais rincões do país.
Enquanto reﬂe a sobre o estado de coisas que
envolve a pronunciada omissão da revisão dos
subsídios, como se o corpo da magistratura do
país, notadamente a da União, vesse se
conver do em ala leiga da ordem de São
Francisco; que a pletora de a vidades de
controle de gestão e de gestão dos controles
subitamente acome da aos Magistrados
buscava desviar esses agentes de Estado da
análise reﬂexiva dos casos, submetendo-os à
sofreguidão de julgar sempre e rápido. Quer
dizer, julgar rápido. Pois isso muitas vezes equivale a não julgar.
Acho que o frio do auditório ainda vazio deve ter
me provocado aquela sonolência natural e que é
próprio da sesta – espanhóis e italianos são
sábios, que o ritmo do trabalho alucinado tratou
de espancar. Pois de repente eu sen o corpo
levitar e enquanto pensava nesse estado de coisa
ouvi uma voz pachorrenta mas tonitruante gritar
aos meus ouvidos “Os vivos serão sempre, e cada
vez mais, governados pelos mais vivos”. Era ele,
só podia ser. O Barão de Itararé estava ali para
matar saudades dos seus an gos colegas e
adversários, os jornalistas.

Do que me recordo, enquanto ressonava em
plena jus ça, começou um diálogo sobre o
estado das coisas no Judiciário, e enquanto eu
falava, o Barão roçava sua espessa barba algo
cé co, como quem diz que o Judiciário sempre
foi um medroso preven vo, de modo que o que
se faz contra ele nem é muito pelo que ele faz,
mas pelo risco de que algum dia venha a fazê-lo.
Mas o problema é esse cerco sobre os subsídios,
parece uma tenta va de asﬁxiar os juízes, disse
eu entre cochilos e nuvens de sonho.
- Filho, disse ele, deixa de olhar para o pires do
leite. Veja o oceano, seja malandro como o gato,
que come peixe frito sem ir à praia: o auxíliomoradia aleija, mas quem mata é a reforma da
previdência. Os juros são o perfume dos bancos e
o que abastece os bancos é o dinheiro dos
ingênuos e o dinheiro de longo prazo. O auxíliomoradia é o bode na sala, meu jovem juiz. O que
faz a roda da fortuna girar é a sua esperança de
vida. Ou melhor, usar a poupança da sociedade
para ver o mar pegar fogo e comer peixe frito.
Percebe?
Essa pauta aí já está montada, escrita e redigida.
Nem Moisés é capaz de convencer os editores
que vocês estão recebendo um direito inscrito na
lei das doze tábuas. Mas é bom ver juízes jovens,
ar culados e indignados. Na minha época ser juiz
era emprego de genro bem casado.
A mesa se formou e de súbito acordei. O Barão se
esfumaçou. Deve ter voltado para a assessoria de
imprensa do céu. Lá estavam Magistrados e suas
associações num esforço cole vo para evitar o
bode na sala. Diacho vai ser evitar ver o mar
pegar fogo.
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

Breno Ortiz Costa
Juiz do Trabalho da 15ª Região

Projeto Semear Marília promove a inclusão social
de crianças e adolescentes com atividades escolares,
pedagógicas e extracurriculares

A ONG Projeto Semear Marília surgiu em julho de
2011 com a ﬁnalidade de ofertar para crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade,
oportunidades de crescimento pessoal.
Acreditamos que essa ajuda deve ser realizada
em alto nível, como se fosse para nossos próprios
ﬁlhos, porque assim cria-se um cenário favorável
para o desenvolvimento de sonhos e perspec vas, afastando, naturalmente, das drogas e
criminalidade.
Para tanto, inicialmente, começamos ajudando
ins tuições que já prestavam esse serviço,
realizando reformas na infra-estrutura de tais
ins tuições.
Em meados de junho de 2013, fomos procurados
pela senhora Sandra Mara, moradora de uma
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comunidade carente, localizada entre os bairros
Cavalari, Higienopolis e Universitário (Rua Dr.
Mário de Albuquerque Lima, n. 54).
Disso surgiu uma linda parceria que não para de
crescer.
Inicialmente, aos domingos, no período entre
9h00 e 12h00min, ofertávamos café da manhã e
líamos livros para cerca de 15 crianças. Nessa
época, erámos em 20 voluntários.
Com a a vidade, o interesse das crianças cresceu
e, atualmente, atendemos, todos os domingos,
cerca de 80 crianças. O número de voluntários
também cresceu, somos em 180 voluntários que
se revezam na a vidade de domingo e durante a
semana como monitores.

Desde julho de 2013, todas as campanhas que
fazemos direcionamos para a referida comunidade e foi surgindo, cada vez mais, o anseio em
ajudar muito mais as crianças e aquelas famílias
que se encontram em situação de risco social.

terem uma formação humana e proﬁssional
adequada, estando aptas a ingressar no mercado
de trabalho e serem pessoas com futuro digno.
A ONG SEMEAR é man da por meio de doações
mensais de pessoas e empresas e trabalha com
transparência total com prestação de contas on
line, 24 horas por dia, detalhada, no site
www.projetosemearmarilia.org.br
Agora iniciamos uma nova fase. Em parceria com
o Núcleo Espírita Amor e Paz, adquirimos dois
terrenos, totalizando mais de 700 metros quadrados e estamos construindo uma ins tuição
voltada às necessidades das crianças, adolescentes e pais daquela comunidade.

Disso surgiu a mobilização da ONG SEMEAR para
ofertarmos outras a vidades ao longo da
semana, além daquela que é feita aos domingos.
Para tanto, reformamos o quintal da Sra. Sandra,
tornando-o adequado para o desenvolvimento
de diversas outras a vidades, as quais ocorrem
de segunda a sexta-feira, diariamente, no contra
turno escolar, como balet, jiu j su, dança cria va,
sapateado, coral, canto, inglês e pintura em
tecido. Total de crianças e adolescentes atendidos de domingo a sexta-feira: 120 (cento e vinte).
Cremos que envolvendo as crianças com bons
exemplos, a vidades diversas, fortalecimento de
vínculo sociais, favorecemos o desenvolvimento
de capacidades e potencialidades com vistas ao
alcance de alterna vas emancipatórias para o
enfrentamento da vulnerabilidade social. Até
porque, acreditamos que ninguém quer viver à
margem da sociedade, sendo que tal fato ocorre
por ausência de oportunidades dignas.
Queremos auxiliar as crianças e adolescentes a

Por isso, precisamos de receitas extras a ﬁm de
viabilizar a construção da referida ins tuição.
Ressalta-se, por ﬁm, que a Ong possui a ﬁlosoﬁa
laica, isto é, respeita todas as crenças e religiões e
não ensina/prega nenhuma religião. Nesse
sen do, todos aqueles que querem ajudar e
respeitam esse princípio da Ong Semear são
aceitos e bem vindos. Para ilustrar, temos a
parceria com o Núcleo Espírita Amor e Paz, mas
também recebemos ajuda da Uni-Cristo de
Marília (en dade católica) e outras
en dades de outras religiões que
respeitam o princípio laico. Em suma, é
uma união pelo Bem das crianças e
adolescentes, visando construir um
mundo melhor.
P a r c i p e d a s e ç ã o ‘ ‘J u s ç a n a
Comunidade - Usina de Ideias ’’ nas
próximas edições, entre em contato
com João Bap sta Cilli Filho ou Marcus
M. Barberino Mendes
jcilli73@gmail.com /
marcusbarberino@uol.com.br
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GIRO DE NOTÍCIAS

TST elege nova direção para o biênio 2018-2020

O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho realizou
no dia 07 de dezembro sessão extraordinária
para eleger a nova administração do Tribunal
para o biênio 2018-2020. Foram eleitos para os
cargos de presidente, vice-presidente e corregedor-geral da Jus ça do Trabalho, respec vamente, os Ministros Brito Pereira, Renato de Lacerda
Paiva e Lelio Bentes Corrêa. A posse da nova
direção ocorrerá em sessão solene no dia 26 de
fevereiro de 2018.

O Ministro Brito Pereira, falando em nome dos
eleitos, agradeceu a conﬁança depositada pelos
colegas e disse que os integrantes da futura
administração recebem a eleição “com muita
humildade, alegria e esperança”. Ele disse que
não espera “reinventar a roda”, mas pretende,
junto aos colegas de direção, reunir as melhores
ideias e incen var a cria vidade dos colegas e dos
servidores, “porque sem eles não há Jus ça do
Trabalho”. “Estamos nos preparando, a par r de
agora, para bem servir ao TST e à Jus ça do
Trabalho, contando com ministros, desembargadores, juízes de primeiro grau, servidores e todos
aqueles que militam e fazem conosco a Jus ça do
Trabalho”, concluiu.
* Com informações e foto Ascom/TST
*No cia originalmente publicada no site da
ANAMATRA

Seis Magistrados Tomam Posse no TRT-15:
Cinco Promoções a Titular de Vara do Trabalho
e uma Remoção
posse a cinco juízes promovidos a tulares de
varas do trabalho. A Magistrada Suzeline Longhi
Nunes de Oliveira assumiu a unidade localizada
em Dracena; Débora Wust de Proença, Teodoro
Sampaio; Vinícius Magalhães Casagrande,
Jabo cabal (2ª vara); Andrea Maria Pfrimer
Falcão, Jabo cabal (1ª Vara); e Antonia Rita
Bonardo, São João da Boa Vista. Além desses,
também tomou posse a Juíza do trabalho subs tuta Angela Naira Belinski, que chega ao TRT-15,
por meio de permuta, vinda do TRT-18 (Goiás).

No dia 19 de dezembro, em cerimônia pres giada por dezenas de magistrados, servidores,
familiares e amigos, o Presidente do TRT,
Desembargador Fernando da Silva Borges, deu
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A Vice-Presidenta da AMATRA XV, Juíza Patrícia
Maeda parabenizou os magistrados que tomavam posse, lembrando-lhes a disponibilidade da
AMATRA XV para o diálogo.
A AMATRA XV deseja muito sucesso para os
empossados nesta nova fase de suas carreiras.

ANAMATRA repercute reportagem que demonstra
os reais motivos da lentidão judiciária no Brasil
A ANAMATRA repercu u, no dia 29 de dezembro, reportagem da Revista Exame, de
27/12/2017, de autoria do jornalista Álvaro
Bodas (clique aqui para ler), que tenta abordar os
mo vos da len dão no Judiciário. De acordo
com o Presidente da ANAMATRA, Guilherme
Feliciano, “o teor da reportagem conﬁrma
integralmente as ponderações que a Associação
Nacional dos Magistrados da Jus ça do Trabalho
vem fazendo, já há cerca de seis anos, quanto aos
desgastes impostos à Magistratura e ao seu
progressivo desinteresse, como opção de
carreira, entre os melhores quadros oriundos
das faculdades de Direito. A se aprofundarem as
perdas remuneratórias e a se aprovarem as
tantas propostas legisla vas que direta ou
indiretamente amesquinham as carreiras da
Magistratura e do Ministério Público, a curva
tendencial fatalmente apontará para um futuro
próximo com muito mais demandas e muito
menos juízes, menos qualiﬁcados e menos
mo vados”.
Segundo o texto da Exame, o Brasil possui o 30º
Judiciário mais lento do mundo, entre 133
países, segundo o Banco Mundial. Isso não se
explica, porém, pela baixa produ vidade dos
juízes brasileiros. Ao contrário, “[o] Índice de
Produ vidade dos Magistrados (IPM) em 2016
foi de 1.749 processos, o que signiﬁca a solução
de mais de sete processos ao dia, em média, por
juiz. São números muito melhores do que a
média anual de 959 processos dos juízes italianos, 689 dos espanhóis e 397 dos portugueses,
por exemplo, de acordo com dados de 2014. Ao
que poderia ser creditada, então, a len dão da
nossa Jus ça? Uma das causas apontadas é
justamente a falta de juízes. (...) Judiciários
estrangeiros que funcionam melhor têm mais
juízes e um número inﬁnitamente menor de
processos”. Há poucos juízes, também na
perspec va da população brasileira. Enquanto
na Europa a média é de 17,4 juízes para cada
100.000 habitantes, no Brasil essa média é de
apenas 8,2 magistrados para cada 100.000
habitantes. Os juízes brasileiros recebem,
ademais, o dobro de novos casos por ano,
rela vamente aos colegas europeus.
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Em 2016, o Poder Judiciário brasileiro encerrou o
ano com quase 79,7 milhões de processos em
tramitação, sendo 29,4 milhões de novos casos e
quase igual número de ações baixadas. Daí
porque os juízes brasileiros estão entre os mais
produ vos do mundo, como aponta a reportagem. A Jus ça do Trabalho, presente em 624
municípios brasileiros, foi o ramo do Judiciário
com a maior alta no volume de ações. Mas,
enquanto na Jus ça em geral o percentual de
processos não solucionados naquele ano teve
um índice médio de 73%, na Jus ça do Trabalho
esse índice chegou a 6,8% (o menor entre todos
os ramos judiciários).
Para a ANAMATRA, aﬁrmar que a Jus ça é lenta é
ilação que, em si mesma, a nada serve. Interessa,
ao revés, analisar de maneira aprofundada quais
os mo vos dessa len dão. Entre os principais
mo vos que prejudicam a prestação jurisdicional célere e adequada – como já demonstrado
em diversos dos relatórios “Jus ça em
Números”, do Conselho Nacional de Jus ça (CNJ)
– estão o excesso de processos, que sobrecarregam todas as instâncias, a falta de uma estrutura
adequada que garanta condições mínimas de
trabalho para magistrados e servidores e, no
caso especíﬁco da Jus ça do Trabalho, recentes
cortes orçamentários que estão sendo superados com diﬁculdades (em 2016, a Jus ça do
Trabalho sofreu corte orçamentário de 30% nas
despesas de custeio e de 90% nas despesas de
inves mento).
Jus ça do Trabalho - Sobre a Jus ça do Trabalho,
a reportagem dá especial enfoque às cerca de 11
mil ações trabalhistas que ingressam por dia, em
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média. Só em 2016, foram mais de três milhões
de novos processos. Elas representam 40% das
ações que ingressam na Jus ça da União,
totalizando 7,6 milhões de processos envolvendo
rescisões, danos morais ou remunerações
diversas do trabalho. Seriam muito mais numerosas que as ações trabalhistas nos EUA (cerca de
70 vezes mais) ou no Japão (cerca de 1.000 vezes
mais).
Mas a ANAMATRA ponderou, a respeito, serem
duvidosos os percentuais apresentados na
publicação. Convém analisar, p. ex., o que se
entende por “ações trabalhistas” para o efeito
esta s co, já que a competência material da
Jus ça do Trabalho brasileira alcança qualita vamente muito mais causas do que os tradicionais
dissídios entre trabalhadores e empregadores
(art. 114, I a IX, da Cons tuição); abrange,
inclusive, parcela respeitável das próprias
execuções ﬁscais (que, segundo a própria
reportagem, correspondem à classe processual
que mais “inﬂa” os números da judicialização no
Brasil). A en dade lembrou ainda que, de acordo
com a pesquisa “Jus ça em Números” do CNJ, em
2016 a Jus ça do Trabalho foi o ramo do
Judiciário que mais resolveu processos por meio
de conciliação (26%), índice que aumenta para
40% quando apenas a fase de conhecimento de
primeiro grau é considerada. Também foi a
Jus ça do Trabalho o ramo que obteve maior
percentual de processos novos ingressados por
meio eletrônico: foram mais de 99% no primeiro
grau, 92,1% nos Tribunais Regionais do Trabalho
e 100% no Tribunal Superior do Trabalho (TST),
enquanto a média geral nos outros ramos da
Jus ça é de 70,1%.
Na Jus ça do Trabalho, por ﬁm, o índice de
atendimento à demanda – indicador que veriﬁca
se o tribunal foi capaz de baixar processos em
número equivalente ao quan ta vo de casos
novos – ﬁcou em 100,3%, o que mostra o esforço
para evitar o aumento dos casos pendentes. Em
média, a cada grupo de 100 mil habitantes,
12.907 ingressaram com uma ação judicial no
ano de 2016. Na Jus ça do Trabalho, foram
1.721,2.
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Para Feliciano, “é certo que o volume de trabalho
judicial aumenta exponencialmente ─ e a reforma Trabalhista provavelmente não modiﬁcará
isto, a médio e longo prazos ─, mas o número de
juízes e desembargadores não, o que explica os
nossos gargalos no quesito celeridade. E, não
bastasse, vagas existentes não são supridas. É
preciso, a uma, revalorizar as carreiras picas do
Poder Judiciário, para que os melhores proﬁssionais do Direito voltem a buscar a Magistratura e
todas as vagas sejam preenchidas. E, a duas, é
preciso reestruturar o Poder Judiciário nacional,
considerando-se a nossa população e os nossos
naturais índices de li gância. Os parâmetros da
Lei n. 6.947/1981 (que “estabelece normas para
criação e funcionamento de Juntas de
Conciliação e Julgamento e dá outras providências”), em seus ar gos 1º e 2º, há muito são
ignorados; e a lei segue em vigor. Polí cas de
solução alterna va de conﬂitos são bem-vindas,
desde que não mediocrizem direitos fundamentais e nem diﬁcultem o pleno acesso à Jus ça; e já
são muito bem pra cadas no âmbito da Jus ça
do Trabalho. Mas não bastarão. No campo
jurídico-social, elevada rota vidade de empregos, aguda desigualdade social e legislação
tecnicamente imperfeita são os grandes motores
da judicialização. E, neste momento, é exatamente esse o cenário que se abre à Jus ça do Trabalho
para o biênio 2018-2019”.
Durante o Encontro Nacional do Poder Judiciário,
realizado em setembro deste ano em Brasília/DF,
a Associação, por meio de seu Presidente,
também registrou ser “importante que as metas
nacionais de produ vidade não sejam lançadas
sem correspondentes metas estruturais, uma vez
que o aumento da produ vidade não prescinde
de condições mínimas de trabalho para magistrados e servidores, a bem da sua própria integridade psicossomá ca”. Da mesma maneira, a
ANAMATRA pugnou pela rela vização das metas
quan ta vas em relação a ações trabalhistas
acidentárias que envolvam perícias, pela sua
natural demora. Não foi atendida, porém, em
nenhum dos seus pleitos.
*No cia originalmente publicada no site da
ANAMATRA.

A AMATRA XV incentiva a destinação de parte
do Imposto de Renda como doação à
Casa da Criança Paralítica de Campinas

A Casa da Criança Paralí ca de Campinas – CCP, é
uma en dade sem ﬁns econômicos que atende
atualmente cerca de 300 crianças e adolescentes
com deﬁciência sica, cujas famílias advêm de
situação de risco social. Atuando com atendimento mul proﬁssional nas áreas de serviço
social, fonoaudiologia, psicologia, pedagogia,
terapia ocupacional e ﬁsioterapia, a CCP
diferencia-se pelos serviços médicos de ﬁsiatria,
pediatria, neurologia e ortopedia, odontológicos, nutricional, integração sensorial e assistência jurídica.

O Conselho Municipal do Direito da Criança e do
Adolescente – CMDCA deliberou, por meio da
RESOLUÇÃO Nº 005/2017, o direcionamento da
des nação do Imposto de Renda, permi do na
LEI 12.594/12, ar go 87, pela qual pessoas sicas
e jurídicas podem des nar parte do Imposto de
Renda à en dade ﬁlantrópica de sua preferência
por meio do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – FMDCA (fmdca.campinas.sp.gov.br), melhor socializando o incen vo
ﬁscal.
2.1 Instruções para realizar a des nação do IR:
- Requisitos: pessoas sicas que declaram o
Imposto de Renda pelo formulário completo e
pessoas jurídicas que declaram o Imposto de
Renda com base no lucro real, podem des nar
até 6% (pessoas sicas) e 1% (pessoas jurídicas)
do imposto devido para o FMDCA.
Orientações gerais de como fazê-lo:

Para realizar o atendimento inteiramente gratuito, a CCP busca initerruptamente a sustentabilidade ﬁnanceira necessária para garan r a
con nuidade e a qualidade dos atendimentos
oferecidos às crianças/jovens.
Abaixo estão as indicações de como ajudar a
Casa da Criança:
1. Des nação por esse Egrégio Tribunal das
penas alterna vas em bene cio da Casa.
2. Par cipação cidadã na des nação de parcela
do imposto de renda: e,
3. Incen vo à associação para doação voluntária
à causa ﬁlantrópica da CCP.
Informações complementares:
1. Para tornar-se associado da Casa da Criança
são duas as possibilidades:
a) Realizar o cadastro pelo site: www.ccp.org.br:
e,
b) Comparecer pessoalmente à Casa da Criança
Paralí ca de Campinas para realizar o cadastro.
2. Des nação de Imposto de Renda (IR)

1. Acesse o site do FMDCA: fmdca.campinas.sp.gov.br
2. Na página inicial faça seu cadastro em “Clique
aqui se não for cadastrado”;
3. Após o cadastro, faça uma “Nova des nação”
na página “Área do Des nador”;
4. Escolha a Ins tuição Casa da Criança Paralí ca
para des nar o valor total ou escolha mais de
uma ins tuição para dividir a des nação;
5. Escolha o po de des nação: única (boleto
com o valor total) / periódica (boletos com o
valor parcelado)
6. Efetue o pagamento do boleto até o úl mo dia
ú l do mês de dezembro do ano vigente. A
des nação somente será efe vada com o
pagamento do boleto.
7. Após a realização do pagamento, o FMDCA
deverá enviar o recibo no endereço cadastrado.
Observação: na declaração do Imposto de Renda
pessoa sica, na cédula DOAÇÕES EFETIVADAS, o
contribuinte apontará valor des nado (código
40) ao FMDCA; automa camente o programa
transportará o valor para a cédula IMPOSTO
DEVIDO, no campo “dedução de incen vo”. Sem
nenhum custo adicional a pessoa sica terá
contribuído com o amparo de milhares de
crianças/jovens atendidas pelo FMDCA.
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Magistradas do Trabalho participam de obra sobre
feminismo, pluralismo e democracia
Homenagear todas e todos que se dedicam à luta
pela democracia e contra todos os pos de
discriminação. Este é o obje vo da Associação
Brasileira dos Advogados Trabalhistas - ABRAT,
que lançou, no dia 12 de março, em São Paulo, a
obra cole va ‘‘Feminismo, Pluralismo e
Democracia’’. O livro também marcou os 40 anos
da en dade. Entre as colaboradoras do livro
estão a Vice-Presidenta da ANAMATRA, Noemia
Porto, a Secretária-Geral da en dade, Silvana
Abramo, e a Vice-Presidenta da AMATRA XV,
Patrícia Maeda.
A obra, escrita quase que exclusivamente por
mulheres - com vieses cien ﬁco, jurídico,
sociólogo, contos, ensaios - aborda assuntos
como mercado de trabalho, violência, feminicídio, aborto, direitos humanos, reforma trabalhista, escravidão contemporânea, assédio, entre
outros. O projeto editorial tem um tom crí co à
sociedade patriarcal, de resistência e transformação social e polí ca na contramão das
opressões de sexualidade, gênero, raça, crença e
classe social por que passam as mulheres não só
no Brasil, mas em todo o mundo.
A Juíza Noemia Porto, que pres giou o lançamento juntamente com a Juíza Patrícia Maedo,
debruçou-se sobre o tema “Relações de trabalho
e gênero feminino: (des)igualdade e assédio
sexual”. A magistrada analisou a necessidade de
se proteger não apenas a integridade sica das
pessoas, mas também a moral, a psicológica, a
social e a sexual como sinônimo do poliedro de
liberdades que o Estado Democrá co de Direito
representa.
“A construção de um ambiente laboral no qual
vigore o direito respeitoso e recíproco à discordância e à construção de consensos; que impere
a possibilidade de uma par cipação mais plural
de todos os envolvidos; que assimile a ideia de
eﬁciência com a de bem-estar; que considere
que as ins tuições não possuem um ﬁm em si
mesmas, mas devem visar o melhor desenvolvi-
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mento de todos, representa um dos grandes
desaﬁos no Estado Contemporâneo”, enfa za a
magistrada no livro.
A mulher migrante nas oﬁcinas de costura de São
Paulo foi a temá ca eleita pela Secretária-Geral
da ANAMATRA. Silvana Abramo analisou o
preocupante cenário destas mulheres que
procuram o Brasil, “com determinação e coragem, resis ndo às mais graves adversidades e
violações de seus direitos, e, cole vamente,
construindo novas vidas e alterna vas não no
país em que nasceram, mas naquele em que
vivem e trabalham”. A secretária-geral da en dade lembra que, segundo o Observatório do
Trabalho Escravo, entre 2002 e 2017 foram
resgatados do trabalho escravo no Estado de São
Paulo 1.544 pessoas, em 97 operações, dentre
eles pessoas do nicho étnico la no americano
que trabalhavam em confecções de roupas”,
lembra a magistrada no capítulo.
Coordenaram a obra o Presidente da Associação
Brasileira de Advogados Trabalhistas - ABRAT,
Roberto Parahyba de Arruda Pinto, a VicePresidenta, Alessandra Camarano, e a Diretora
da en dade para assuntos sindicais, Ellen Mara
Ferraz Hazan.
O livro está disponível para compra no site a
editora LTR.
*No cia originalmente publicada no site da
ANAMATRA

Mobilização pela valorização da Magistratura e do
Ministério Público reúne mais de mil juízes
do Trabalho
Na Jus ça do Trabalho 1.210 juízes aderiram ao
movimento, o que representa 36% do total de
magistrados não aposentados, e um total de 699
varas, 44% da totalidade nas 24 regiões. Não
houve, contudo, fechamento de fóruns ou varas,
que veram expediente normal. A ANAMATRA
recomendou aos associados que prestassem
atendimento a casos inadiáveis, como tutelas de
urgência, pleitos liminares, atos de expropriação
e de liberação necessários e iminentes e audiências envolvendo partes ou testemunhas presas.
Dignidade, independência e igualdade. Estes
foram os motes da Mobilização Nacional pela
Valorização da Magistratura e do Ministério
Público, realizada no dia 15 de março pela
Associação Nacional dos Magistrados da Jus ça
do Trabalho (ANAMATRA), a Associação dos
Juízes Federais do Brasil (AJUFE), a Associação
Nacional dos Procuradores da República (ANPR)
e a Associação Nacional dos Procuradores do
Trabalho (ANPT).
Ao abrir o ato público, no Foro Trabalhista de
Brasília, o Presidente da ANAMATRA, Guilherme
Feliciano, falou sobre os três motes da mobilização que, segundo ele, representam o efe vo
cumprimento da Cons tuição Federal, no que
tange aos direitos e prerroga vas de juízes,
procuradores e promotores na União. Também
ressaltou a necessidade de uma Magistratura
una, sob um mesmo regime jurídico, sem distorções entre membros das carreiras da União, nos
estados e no DF. “Não estamos pedindo para ter
o que existe nos Estados, estamos apenas
pedindo que haja uniformidade nesse tratamento, o que signiﬁcará para a população transparência e racionalidade deste modelo”, disse.
Feliciano também pediu desculpas à população
pelos incômodos que o ato tenha eventualmente
trazido e ressaltou que foram envidados todos os
esforços para que não houvesse prejuízo ao
jurisdicionado. “Gostaríamos que a sociedade e
a população entendessem o que para nós se
tornou muito claro já há alguns anos: se o nosso
dever funcional é resguardar os direitos dos
outros, o mínimo que se espera de nós é que
defendamos o resguardo dos nossos próprios
direitos”.

Manifesto – Os atos públicos foram abertos com
a leitura do “Manifesto do Dia 15”. O texto
denuncia o fato de que as Magistraturas estão
sob ataque insidioso e forte retaliação, em razão
de sua atuação técnica e isenta no cumprimento
de suas funções cons tucionais. O documento
também alerta para propostas legisla vas, em
tramitação no Congresso, que caminham no
sen do de calar, punir e/ou retaliar os agentes de
Estado; bem como para a necessidade da recomposição inﬂacionária dos subsídios de juízes e
membros do Ministério Público, prevista na
Cons tuição Federal, já acumulada em mais de
40%.
Cole va de imprensa – Antes do início do ato, em
Brasília, o Presidente da ANAMATRA e os dirigentes das demais en dades nacionais receberam
os jornalistas, na sede da AMATRA 10 (DF e TO),
para prestar esclarecimentos sobre os obje vos
da mobilização.
Mobilização pelo país - Sob a coordenação das
en dades nacionais, houve atos públicos
conjuntos em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador,
Belém, Porto Alegre e no Distrito Federal. Além
desses, as associações regionais representa vas
dos juízes Federais e do Trabalho, conjuntamente ou isoladamente, também realizaram atos
públicos em mais 12 estados: Minas Gerais,
Pernambuco, Ceará, Santa Catarina, Paraíba,
Rondônia, Maranhão, Espírito Santo, Goiás, Rio
Grande do Norte, Piauí e Mato Grosso do Sul.
Também houve atos no interior de São Paulo.
*No cia originalmente publicada no site da
ANAMATRA.
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3ª Caminhada e Corrida Somos Todos AMATRA XV
promove atividades físicas e integração
entre associados

Foi realizada no dia 10 de março a 3ª Caminhada e
Corrida Somos Todos AMATRA XV, evento esporvo que reúne associados da AMATRA XV para
proporcionar uma melhor qualidade de vida,
pelo bene cio no aspecto sico e mental, e
também, pela oportunidade de integração entre
os colegas.
As a vidades ocorreram no Bosque dos
Jequi bás em Campinas e após o evento os
associados se reuniram para um café da manhã
na sede da AMATRA XV.
Na oportunidade a Doutora Patrícia Maeda
homenageou as associadas que par ciparam do
evento, presenteando-as com uma cópia do livro
“Feminismo em Comum”, da autora Marcia
Tiburi. O livros foram assinados com dedicatórias
do Presidente da AMATRA XV, Doutor Marcelo
Bueno Pallone, da Vice-Presidenta, Doutora
Patrícia Maeda e também com uma dedicatória
especial enviada pela própria autora da publicação, Marcia Tiburi.
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A 3ª Caminhada e Corrida Somos Todos AMATRA
XV foi coordenada pela Diretora de Esportes e
Qualidade de Vida, Doutora Regina Rodrigues
Urbano, pela Diretora Regional da Circunscrição
de Campinas, Doutora Camila Moura de Carvalho
e pela Vice-Presidenta da AMATRA XV, Doutora
Patrícia Maeda.

AMATRA XV implementa Programa TJC
no município de Paulínia
No dia 04 de abril, o Juiz do Trabalho do TRT da
15ª Região e Presidente da AMATRA XV, Doutor
Marcelo Bueno Pallone, e o Prefeito de Paulínia,
Dixon Ronan Carvalho, assinaram o termo de
parceria para o desenvolvimento do Programa
Trabalho, Jus ça e Cidadania – TJC no município.
As a vidades do programa deverão começar no
segundo semestre de 2018, contando com a
par cipação de cerca de 950 alunos e 100
professores da Educação de Jovens e Adultos,
distribuídos em 4 unidades educacionais do
município.
Foto: Prefeitura de Paulínia.

Magistrados do Trabalho discutem valorização da
Magistratura com a Presidente do STF
Magistratura, incluindo os magistrados aposentados. Neste sen do, as associações reiteraram à
ministra a importância de que o STF encaminhe,
em agosto, projeto de lei orçamentária para
2018 com espaço para a revisão de subsídios.

Magistrados do Trabalho discutem valorização
da Magistratura com a Presidente do STF
Dirigentes da ANAMATRA e das 24 Associações
Regionais de Magistrados do Trabalho
(AMATRAs) foram recebidos nesta terça (10/4)
pela Presidente do Supremo Tribunal Federal
(STF), Ministra Cármen Lúcia. A audiência foi
pleiteada pela ANAMATRA no início deste ano,
juntamente com a presença da magistrada no
19º CONAMAT, que acontece de 2 a 5 de maio,
em Belo Horizonte (MG).
Pela AMATRA XV esteve presente a VicePresidenta da en dade, no exercício da presidência, Doutora Patrícia Maeda.
A reunião teve como pauta a necessidade de
uma polí ca nacional de valorização da

A importância da segurança ins tucional
também foi pauta da audiência. Os juízes relataram à ministra diversos incidentes de violência
envolvendo magistrados do trabalho e as dependências dos tribunais e varas em diversas regiões
do país.
Os dirigentes também discu ram com a presidente do STF assuntos especíﬁcos do Conselho
Nacional de Jus ça (CNJ), como a Resolução nº
219/2016, que dispõe sobre a distribuição de
servidores, de cargos em conﬁança e de funções
de conﬁança nos órgãos do Poder Judiciário de
primeiro e segundo graus. As metas para o
Poder Judiciário também foram tratadas com a
ministra, sendo solicitada a par cipação mais
a va das associações, notadamente com
possibilidade de fala no Encontro Nacional do
Poder Judiciário.
*No cia originalmente publicada no site de
ANAMATRA

39

ARTIGO

Guilherme Guimarães Feliciano
Juiz do Trabalho da 15ª Região
Presidente da ANAMATRA

Carlos Alberto Pereira Castro
Juiz do Trabalho da 12ª Região

Voltou a reforma da Previdência,
agora “desidratada”
Lê-se na Folha de S. Paulo de 15.1.2018, no “Painel”, de Daniela Lima, que “[o] ministro das Cidades,
Alexandre Baldy, propôs ao colega Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência) que o governo
elabore um material didá co sobre a reforma da Previdência para ser distribuído em toda a cadeia de
varejo do país. […] A ideia é que o material ﬁque disponível em grandes redes de farmácia e
supermercados, por exemplo, e explique à população de forma clara a necessidade das mudanças nas
regras de aposentadoria”. Parte-se, pois, do pressuposto de que as mudanças propostas pelo Governo,
como propostas, são “necessárias”. Na semana anterior, no ciava-se possível ajuste entre o Governo e a
Google para que, nas próprias “procuras” virtuais, a ferramenta de mesmo nome priorizasse no cias
“posi vas” sobre o tema.
Foi ABHIJIT NASKAR ─ conhecido neurocien sta indiano, tanto pelos seus best sellers como pelo seu
notório autodida smo ─ quem disse, com especial propriedade, que “a verdade não precisa de
publicidade; a men ra, sim” (“Truth does not need publicity, lies do”[1]). No caso da PEC n. 287/2016,
caro leitor, tanto esforço de “esclarecimento” não atrai sinceras suspeitas?
Vejamos se, aﬁnal, a “nova” reforma da Previdência, como proposta na versão “desidratada” do relator
Deputado Arthur Maia, é realmente tão “boa” e “necessária”. Antes, porém, alguma digressão
informa va, como é de praxe nesta coluna.
O ano de 2017 foi marcado pelo receio, ins lado em parte da população, quanto às consequências para a
economia brasileira caso a “Reforma da Previdência”, como proposta pelo atual Governo, não fosse
aprovada. O principal argumento a alicerçar a PEC n. 287/2016 sempre foi aquele pico das polí cas
econômicas que ﬂertam com a ideia de Estado mínimo: a contenção de gastos públicos e a necessidade de
redução do déﬁcit nas contas públicas.

[1] NASKAR, Abhijit. Human Making is Our Mission: A Trea se on Paren ng. [s.l.]: CreateSpace Independent
Publishing Pla orm, 2017, passim. O livro trata de paternidade responsável à luz das neurociências, mas algumas
de suas lições são de per nência universal.
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Pois bem. Não é preciso ser expert em economia para saber que não há reforma previdenciária capaz de
resolver o problema dos gastos públicos “ex abrupto” ─ ou, em bom vernáculo, “da noite para o dia”. A
experiência demonstra que décadas se passam até que as mudanças neste campo acarretem efeitos
palpáveis, notadamente porque o Execu vo e o Legisla vo não podem ─ mesmo que quisessem ─
ex nguir direitos já adquiridos, inclusive no campo previdenciário, à vista do que dispõe o art. 5º, XXXVI,
da Cons tuição (pelo qual “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada”; e o Parlamento, ao exercer o poder cons tuinte derivado, não pode aprovar emendas
cons tucionais tendentes a abolir, “in genere” ou “in specie”, o direito adquirido, ante a sua condição de
garan a individual, ut art. 60, § 4º, IV, CF[2]). Isto signiﬁca que, faça-se qualquer espécie de reforma,
haverá sempre um “estoque” de bene cios que precisam ser honrados.
Por tantas razões, o Governo deveria se concentrar em outras alterna vas muito palpáveis de
recuperação do patrimônio da Seguridade Social, como, p. ex., na o mização da arrecadação ─ e,
nomeadamente, em esforços concretos e estratégias inteligentes para cobrar dos milhares de
sonegadores os bilhões de reais que escorrem pelos dedos da Fazenda nacional, ante a notória falta de
ape te ─ na outra ponta das relações previdenciárias (a saber, a do custeio) ─ por parte de quem dá as
ordens na casa. Dados do ex nto Ministério do Trabalho e Previdência Social apontam que, apenas em
2015, foram perdidos nada menos que R$ 88,6 bilhões entre renúncias previdenciárias, sonegações
ﬁscais previdenciárias e a mera inadimplência nas contribuições sociais[3]. Levantamentos do Governo
Federal também revelavam, à altura, que, do total da dívida a va da União, R$ 10,2 bilhões nham alta
probabilidade de recuperação e outros R$ 89,7 bilhões nham chances medianas de recuperação. Por
que não inves r em mecanismos mais eﬁcientes para essa recuperação, como, p. ex., polí cas sérias de
iden ﬁcação e tratamento de grandes devedores da Previdência Social? Há poucos meses, p. ex., a CPI do
Déﬁcit da Previdência, presidida pelo Senador Paulo Paim e relatada pelo Senador Hélio José, apontava
que apenas a JBS ─ aquela mesma do “tem de manter isso, hein?” ─ possuía débito acumulado de R$ 2,4
bilhões com os cofres da Previdência, de uma dívida total de cerca de R$ 500 bilhões[4]...

[2] Embora, diga-se por hones dade intelectual, essa tese não tenha plena acolhida no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Assim, e.g., no RE n. 94.414/SP, da relatoria do Min. MOREIRA ALVES (TP, DJ de 19.4.1985, p. 5.456 e RTJ
114/237), o Excelso Pretório decidiu, em caso de interesse da Magistratura estadual de São Paulo, que “[n]ão há
direito adquirido contra texto cons tucional, resulte ele do Poder Cons tuinte originário, ou do Poder Cons tuinte
derivado. Precedentes do STF. Recurso extraordinário conhecido e provido”. Encontram-se entendimentos diversos, mas sempre a depender das circunstâncias do caso.
[3] Cf., entre outros,
h p://www.correiobraziliense.com.br/app/no cia/economia/2016/05/19/internas_economia,532598/cercade-r-90-bilhoes-escorrem-pelo-ralo-da-previdencia.shtml. Matéria publicada no Correio Braziliense, em
19/5/2016.
[4] Cf. h p://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2017/06/cpi-da-previdencia-ouve-cinco-maiores-devedoresdo-inss-no-setor-de-frigoriﬁcos. No cia veiculada em 8/6/2017. Para o texto integral do relatório da CPI do Déﬁcit
da Previdência, aprovado por unanimidade em 25/10/2017, v.
h ps://www.frenteparlamentardaprevidencia.org/relatoriocpiprev/ (253 páginas). Entre outros aspectos, o
relatório concluiu que “[s]ão absolutamente imprecisos, inconsistentes e alarmistas os argumentos reunidos pelo
governo federal sobre a contabilidade da Previdência”.
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Não é, porém, o que se vê ou se faz. De modo totalmente contraditório, o ano de 2017 foi rico em
benesses aos devedores da Previdência Social. Vejamos:
Ÿ houve um novo REFIS ─ tradicional programa brasileiro de parcelamento e redução (drás ca) de juros e

multas (em até 99%!) ─, de tal modo que, graças às mudanças incluídas na Câmara dos Deputados e
aprovadas pelo Chefe do Execu vo, “a projeção do governo para chegar no déﬁcit atual de R$ 139
bilhões será frustrada” (alerta feito, à altura, pelo Diretor da Dívida A va da Procuradoria da Fazenda
Nacional em evento na FIESP[5]);
Ÿ editou-se uma medida provisória para o perdão das dívidas do agronegócio (gerando perdas de 10
bilhões de reais, segundo dados da própria Receita Federal[6]);
Ÿ editou-se, pouco depois, outra medida provisória para o perdão das dívidas de empresas optantes
pelo SIMPLES, “beneﬁciando” 600 mil empresas[7].
Pois bem. A despeito de tanta frouxidão no custeio, o discurso oﬁcial ─ e o da imprensa majoritária ─ não
se despregou da obsessão pelos cortes e adiamentos de bene cios, impactando as camadas mais pobres
da população, os assalariados e… os servidores públicos. Mais perto do ﬁm de 2017, o Governo propôs
uma “emenda aglu na va” e passou a defender que a PEC n. 287/2016 visa a “combater os privilégios”
dos que “ganham muito, trabalham pouco e se aposentam cedo”. O foco, portanto, passa os ocupantes de
cargos públicos. Se não para outros efeitos, ao menos tentar conquistar a opinião pública (o que não fora
possível fazer na primeira campanha de marke ng ─ tanto que, ao ﬁnal da campanha, os responsáveis
foram de pronto “dispensados”).
Se, porém, voltarmos aos números, haveremos de perguntar: que privilegiados são esses?
O leitor deve ter parentes ou amigos ocupando cargos públicos, ou servidores já aposentados.
Professores da rede pública de ensino; médicos ou demais proﬁssionais do SUS; agentes das polícias
federal, civil e guardas municipais; servidores nos mais diversos órgãos e ministérios da administração
federal, dos Estados, dos municípios ou do Distrito Federal, ou ainda no Legisla vo ou no Judiciário. Pois
bem: o leitor considera algum desses parentes ou amigos grandes “privilegiados”? Encaixam-se, por
acaso, no maldoso slogan do “trabalha pouco, ganha muito e se aposenta cedo”? Para o Governo Federal,
a resposta é sim. Eles, servidores públicos, seriam os novos “vilões” da Previdência Social. Porque, na
guerra que o Governo decidiu lutar, é preciso eleger bons inimigos. E insuﬂar, contra eles, a opinião

[5] Cf. h ps://www.conjur.com.br/2017-ago-05/mudancas-pert-podem-frustrar-receitas-dizem-receita-pgfn.
No cia veiculada em 5/8/2017.
[6] Cf. h ps://g1.globo.com/economia/no cia/governo-abre-mao-de-mais-de-r-10-bilhoes-com-alivio-dedividas-de-ruralistas.ghtml. No cia veiculada em 3/8/2017.
[7] Cf. h p://reﬁsdacrise.com.br/2017/12/reﬁs-das-micro-e-pequenas-empresas-sera-sancionado-em-janeirogarante-presidente-do-sebrae/#more-3220. No cia veiculada em 20/12/2017.
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pública e publicada. Porque, aﬁnal, não será a sua popularidade, nem tampouco o seu capital polí co (já
desbastado na contenção de duas denúncias-crime, contra o Sr. Presidente da República, que o STF
encaminhou ao Parlamento), aquilo que lhe garan rá a aprovação da PEC n. 287/2016. Apostam, então,
no ódio.
O trabalhador em geral ─ servidor público ou vinculado ao INSS, assalariado ou autônomo ─ decerto se
pergunta: que delito pra quei? Onde caminhei mal? E talvez lhe traga alguma revolta saber que a
proposta só tem “olhos” para os trabalhadores (e, nessa segunda campanha de marke ng, para os
servidores públicos); não mira, em nenhum momento, a signiﬁca va parcela de devedores que não
pagam seus impostos e contribuições, para a desgraça de todos nós, já que o desajuste das contas
públicas não é um problema do atual Governo, mas do Estado brasileiro, e de toda a sociedade. Foi o que
revelou, aliás, a Comissão Parlamentar de Inquérito que se instalou no Senado da República para
examinar o propalado déﬁcit da Previdência[8].
E nada disso tem sido suﬁcientemente esclarecido. Ao revés, o que inunda diuturnamente os canais de
rádio e televisão são campanhas de cooptação e/ou de desinformação. As mazelas da PEC n. 287/2016 ─
inclusive na versão “desidratada” ─ são solenemente esquecidas, porque o dinheiro público ﬁnancia
apenas uma das “versões” do problema. Vejamos, das mazelas, dois exemplos que valem para qualquer
pessoa.
Os bene cios por incapacidade. A proposta, como está, tenciona “achatar” os bene cios por
incapacidade, especialmente a aposentadoria por invalidez, que hoje é calculada em 100% da média de
salários de contribuição, e ainda tem um adicional de 25% para casos mais graves (como nos casos de
cegueira total e de tetraplegia). Com a PEC n. 287/2016, as aposentadorias por invalidez passarão a se
chamar “aposentadorias por incapacidade permanente” e passarão a ser calculadas a 100%
(integralidade) apenas quando os segurados se incapacitarem durante a a vidade laboral (i.e., nas
aposentadorias por invalidez acidentária); para os demais casos ─ mesmo diante de comprovada invalidez
─, as aposentadorias cairiam na fórmula geral de cálculo (originalmente, 51% da média mais 1% por ano
de contribuição, e, na primeira redação proposta pelo Deputado Arthur Maia, 70% da média mais 1,5, 2,0
e 2,5% por ano de contribuição, sucessivamente). Como, porém, a ideia-força da reforma é fazer com que

[8] Cf. h ps://www.frenteparlamentardaprevidencia.org/relatoriocpiprev/. O relatório observa, p. ex., que “[o]s
casos emblemá cos de sonegação que recorrentemente são negligenciados por ausência de ﬁscalização e meios
eﬁcientes para sua efe vação são estarrecedores e representam um sumidouro de recursos de quase impossível
recuperação em face da legislação vigente. […] Além disso, a lei ao invés de premiar o bom contribuinte premia a
sonegação e até a apropriação indébita com programas de parcelamento de dívidas (REFIS) que qualquer cidadão
endividado desse país gostaria de poder acessar” (p. 8). Adiante, nas conclusões, pondera que “o processo administra vo ﬁscal implica a suspensão da exigibilidade dos tributos até o desenlace administra vo ﬁnal com o julgamento do caso pelo CARF. Mas não é só isso, pois o ﬁm do processo administra vo ﬁscal implica, via de regra, o início do
contencioso judicial, que leva mais um longo período para ter solução deﬁni va. […] Tal expediente, na forma como
está previsto atualmente em nossa legislação, é um es mulo à sonegação e representa a subtração de importantes
recursos à seguridade social. […] Recomenda-se ao TCU, ao Ministro da Fazenda e ao Secretário da Receita Federal
do Brasil que em caráter emergencial reforcem a estrutura desses órgãos e promovam mu rões para o julgamento
de todos os recursos administra vos que envolvam contribuições sociais até o ﬁm do ano de 2018, além de implementarem imediatamente as determinações con das no Acórdão nº 1076/2016 – TCU – Plenário” (p. 203).
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todos trabalhem até idades mais provectas, a quan dade dessas aposentadorias por invalidez tende a
aumentar, com proventos menores. Pagar aposentadorias irrisórias a pessoas inválidas é “eliminar
privilégios”?
A inacumulabilidade de aposentadorias e pensões. A regra mais vil, entretanto, é a que veda a
acumulação de aposentadorias com pensões entre pessoas que viviam em união afe va. Hoje, se uma
pessoa recebe R$ 4.000,00 de aposentadoria e é casada ou vive em união com outra que recebe também
uma aposentadoria de R$ 4.000,00, no caso de falecimento de uma delas, a pensão correspondente é
paga ao cônjuge sobrevivente. Preserva-se em parte a renda familiar, até porque, de regra, seguem iguais
os gastos principais (p. ex., com a alimentação, educação e saúde dos ﬁlhos comuns). Pela PEC n.
287/2016, porém, só irá receber pensão por viuvez aquele que recebe de aposentadoria valor inferior a
dois salários mínimos; os demais deverão “optar” pela própria aposentadoria ou pela pensão do cônjuge
falecido. Isso é “eliminar privilégios”?
Ademais, na úl ma semana de 2017, acresceu-se ao novo “discurso” um elemento retórico: agora, a
reforma é necessária para que não venha adiante a ser feita outra, mais “radical” (sugerindo-se, nas
entrelinhas ─ ou até explicitamente ─, que, sem essa reforma, poderemos ter, adiante, a mu lação dos
direitos adquiridos, com cortes nos valores atuais das aposentadorias e pensões já adquiridas). Mais
terrorismo midiá co.
O grande equívoco ─ e a crueldade capital ─ por detrás dessas campanhas está justamente em gerar um
imenso clima de insegurança na população. Seria mais inteligente e palatável trabalhar com uma
proposta de alteração das regras previdenciárias restrita aos novos segurados, de modo que as pessoas
que viessem a ingressar no mercado de trabalho após a reforma se submetessem a um novo critério,
razoavelmente escalonado, que combinasse idade mínima e tempo mínimo de contribuição. O que as
úl mas campanhas de mídia conseguiram promover, no entanto, foi uma corrida desenfreada às
aposentadorias por quem, hoje, já preenche os requisitos cons tucionais e legais, receando prejuízos a
médio e longo prazos. Daí que, em março de 2017, houve um incremento de 36,5% nos pedidos de
aposentadoria, em relação a 2016 . E tal percentual fez apenas aumentar desde então, graças à insistente
propaganda – pagas com o escasso dinheiro público – de que a reforma viria a galope. O resultado? A
curto prazo, maior gasto com aposentadorias. Como diz o vulgo, “ ro pela culatra”.
Vê-se que, aﬁnal, sobrou ímpeto, mas faltou engenho. Se este Governo ─ ou qualquer outro ─ deseja de
fato fazer uma reforma “radical”, mas socialmente responsável, deverá considerar três fatores (sem
prejuízo de revisar regras de bene cios, mas com razoabilidade e efeitos “ex nunc”). São eles:
a) A Previdência não existe isoladamente no contexto social; ela inﬂuencia, por exemplo, a economia de
diversos municípios, cuja principal fonte de renda advém dos bene cios do INSS e dos Regimes Próprios
de Previdência Social; por outro lado, é inﬂuenciada por diversos fatores, como, notadamente:
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(1) a indecorosa quan dade de pessoas trabalhando na informalidade e/ou sem contribuições para o
sistema (o que tende a se agravar, com o passar dos anos, especialmente no RGPS, à mercê de
“novidades” como a responsabilidade do INSS pelo afastamento da gestante em ambientes laborais
insalubres e a ﬁgura do trabalhador intermitente, ambos legados da chamada “Reforma Trabalhista”[9]);
(2) os graves problemas de saúde pública, como a insuﬁciência de saneamento básico e de cuidados
públicos eﬁcazes quanto à erradicação de doenças endêmicas, combate ao tráﬁco e consumo de drogas,
deses mulo ao alcoolismo e ao tabagismo etc.; e
(3) a violência inerente à sociedade contemporânea, seja aquela ligada à criminalidade comum (de fei o
essencialmente doloso e patrimonial), seja a que envolve as mortes e mu lações do trânsito, seja ainda o
assombroso número de 700 mil acidentes do trabalho/ano em média no Brasil; cada morte ou
incapacidade causada por estes fatores interfere no “estoque” e pode e deve ser evitada.
b) Se o problema é de “caixa”, e se as despesas correntes decorrem de bene cios que, por respeito à
Cons tuição e ao Estado de Direito, não podem ser cortados (porque derivam do lícito preenchimento de
critérios uniformes de aquisição de direitos previdenciários), qualquer reforma previdenciária a ser feita
deve se concentrar na arrecadação, com a cobrança efe va da dívida a va previdenciária e a punição
exemplar dos sonegadores ﬁscais. Para tanto, começa-se bem incrementando as atuações da Receita
Federal, da Polícia Federal e da Procuradoria Geral Federal, de modo a abolir as “farras” ﬁscais e a dirimir a
noção difusa de que o crime tributário compensa (veja-se que, ao cabo e ao ﬁm, hoje o sonegador evitará
a ação penal se basicamente quitar o que deve, antes ou depois da apresentação da denúncia-crime[10]).

[9] Trata-se da Lei n. 13.467/2017. Aliás, sabedor disto, o Governo Federal tratou de editar a Medida Provisória n.
808/2017, a inserir na CLT o ar go 911-A, pelo qual “[o]s segurados enquadrados como empregados que, no somatório de remunerações auferidas de um ou mais empregadores no período de um mês, independentemente do
po de contrato de trabalho, receberem remuneração inferior ao salário mínimo mensal, poderão recolher ao
Regime Geral de Previdência Social a diferença entre a remuneração recebida e o valor do salário mínimo mensal,
em que incidirá a mesma alíquota aplicada à contribuição do trabalhador re da pelo empregador” (§1º); e, por
outro lado, “[n]a hipótese de não ser feito o recolhimento complementar previsto no § 1º, o mês em que a remuneração total recebida pelo segurado de um ou mais empregadores for menor que o salário mínimo mensal não será
considerado para ﬁns de aquisição e manutenção de qualidade de segurado do Regime Geral de Previdência Social
nem para cumprimento dos períodos de carência para concessão dos bene cios previdenciários” (§2º – g.n.). Criase, pois, uma ﬁgura “alterna va” de emprego, que é a do contrato de trabalho intermitente, inﬂando as esta s cas
nacionais de emprego; e, na contrapar da ﬁscalista, nega-se a proteção previdenciária à maioria desses trabalhadores ─ a não ser que queiram e possam recolher a “diferença” de contribuição, em relação ao salário mínimo ─,
conquanto tenham, todos, registro em CTPS…
[10] É o que dispõe o ar go 83, §4º, da Lei n. 9.430/1996, na redação da Lei n. 12.382/2011: “Ex ngue-se a punibilidade dos crimes referidos no caput [inclusos os ar gos 168-A e 337-A do Código Penal] quando a pessoa sica ou a
pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos, inclusive
acessórios, que verem sido objeto de concessão de parcelamento”. O relatório ﬁnal da CPI do Déﬁcit da Previdência Social recomendou, a propósito, a eliminação dessa hipótese, propondo “Projeto de Lei do Senado, de inicia va
da CPIPREV que altera a Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 – Código Penal, para aumentar as penas e eliminar, no caso de pagamento do tributo devido, a possibilidade
de ex nção de punibilidade dos crimes contra a ordem tributária e para criar causas de redução de pena” (p 205).
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c) Por ﬁm, uma reforma “radical” da Previdência Social envolve a melhoria signiﬁca va da gestão dos
órgãos e en dades ligadas às respec vas polí cas sociais. Com isso, evitar-se-ia, por um lado, a sangria
dos recursos da Previdência e da Assistência Social, tanto com o pagamento de bene cios indevidos (fruto
de ﬁscalização inadequada), como também, amiúde, com o pagamento de honorários de sucumbência
em ações judiciais sabidamente procedentes (fruto de li gância inadequada). E se poderia incrementar,
por outro lado, o inves mento na seleção, na qualiﬁcação e no treinamento dos servidores que prestam
esse fundamental serviço à população, assegurando melhores e mais prontos prés mos a quem
experimenta contextos de risco social e deve esperar, do Estado, o cumprimento de suas promessas
cons tucionais.
Mas, é claro, nada disso está ou será dito pela propaganda oﬁcial, porque constrange, deslegi ma e não
interessa. Sobre a propaganda oﬁcial, aliás ─ inclusive porque ignora todos os fatores acima (como
também os ignora, de resto, o novo subs tu vo “desidratado” da PEC n. 287/2016) ─, vale bem reproduzir
alguns trechos da ADI n. 5.863/DF, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República em 18/12/2017, que
impugna o Anexo I da Lei n. 13.528/2017 (no que des na R$ 99 milhões com publicidade da Reforma da
Previdência):
“É natural que cada governo busque a implementação de uma dada ordem de propostas polí cas. Se,
porém, o governo entende que deve esforçar-se por persuadir a população do acerto de uma proposta
polêmica, não pode valer-se de recursos ﬁnanceiros públicos para promover campanha de
convencimento que se reduza à repe ção de ideias, teses e juízos que não são de consenso universal. […]
A publicidade em favor de uma medida notoriamente controver da é substancialmente dis nta de uma
publicidade em favor da conscien zação da população sobre a necessidade de cuidados, por exemplo,
para evitar a proliferação do mosquito da dengue. […] No caso da reforma da previdência, esse consenso
não existe – por isso mesmo não se pode verter recursos públicos exclusivamente para favorecer um dos
polos da controvérsia” (g.n.).
Ou ainda:
“Se é indiscu vel que a lei pode abrir crédito suplementar para ‘comunicação ins tucional’, é imperioso
que essa lei seja compreendida em termos cons tucionalmente adequados. Diante do risco —
concre zado na campanha publicitária pela Nova Previdência Social — de uma compreensão da lei que a
torna despregada dos limites do art. 37, § 1º da Cons tuição e dos tantos princípios informadores de um
Estado de Direito Democrá co, é urgente que esse Tribunal acolha o pedido de procedência desta
demanda, para, sem redução de texto, declarar a incons tucionalidade do entendimento do preceito,
objeto da ação, que conduza a nele se ver autorização para campanhas publicitárias oﬁciais que não
apresentem todos os fatos e argumentos necessários para que a população assuma uma convicção bem
formada das matérias polêmicas que mo vam a publicidade” (g.n.).
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Tal cooptação mul tudinária com dinheiro público, sem precedentes na História recente do país, ofende
o direito difuso à informação ─ porque sugere serem incontroversas teses social e academicamente
polêmicas ─, como também os princípios cons tucionais da publicidade, da impessoalidade e da
moralidade administra va (art. 37, caput, CF). Ou, na emenda da própria ADI n. 5.863/DF:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA
GOVERNAMENTAL.
“1. Propaganda oﬁcial nos meios de comunicação, com ﬁnalidade de obter apoio popular para aprovação
da chamada ‘Reforma da Previdência’.
“2. Necessidade de interpretação conforme de lei de índole orçamentária ao art. 37, §1º, da CF, que tem
por substrato os princípios republicano e democrá co, dos quais são corolários o direito fundamental à
informação, à impessoalidade, à moralidade, da igual considera de, da igual consideração pelos entes
públicos de interesses razoáveis, mas opostos.”
E, no pedido formulado:
“Requer, ao ﬁnal, que se julgue procedente o pedido e que se ﬁxe interpretação conforme à Cons tuição
para a dotação orçamentária constante do Anexo I da Lei 13.528/2017, em favor da Presidência da
República, des nada à comunicação ins tucional. Deve ser assentado que é incons tucional o
entendimento de que a rubrica de R$ 99.317.328,00, prevista na lei indicada nesta peça, possa ser
u lizada no custeio de propaganda governamental com feição de campanha estratégica de
convencimento público, em que não se dê abertura à expressão, no mesmo canal publicitário, da
pluralidade de opiniões e aos dados diferentes dos que o governo apresenta na campanha pública de
persuasão.”
É de clareza solar, não?
E, no entanto, sequer a medida cautelar requerida foi apreciada até o presente momento. Esperava-se
que a Min. Cármen Lúcia o ﬁzesse durante o plantão judiciário do STF, poupando-nos da propaganda
enfadonha e cara que segue se reproduzindo. Não o fez. O feito foi distribuído ao Min. Marco Aurélio
Mello. Segue o jogo.
Por tudo e por ﬁm, amigo leitor, recordaríamos ARISTÓTELES: a dúvida é o princípio da sabedoria. Ou
talvez nos bastássemos, menos acadêmicos, com H. GESSINGER: “[…] a dúvida é o preço da pureza. [E] é
inú l ter certeza” (“Inﬁnita Highway”. A Revolta dos Dândis, 1987). Tanto esforço ─ e tanto dinheiro ─
seriam aﬁnal necessários, se a inexorabilidade da proposta do Governo fosse… irrefutável?
Pense. Você é réu do seu juízo.
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