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CSPM apresenta críticas à Reforma da Previdência 

EXECUÇÃO DA AÇÃO COLETIVA DO ENQUADRAMENTOEnviada ao Congresso Nacional no �m de fevereiro, a proposta de Reforma da Previdência do Governo 
Federal está sendo avaliada pelos advogados da CSPM. Durante a tramitação na Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, vamos apontar críticas ao texto. O objetivo do escritório é realizar a análise técnica para 
subsidiar entidades, parlamentares, movimentos sociais e demais atores sociais envolvidos nos debates.

Do ponto de vista jurídico, um dos aspectos que mais chama atenção é a desconstitucionalização dos direitos 
e garantias estampados hoje na Constituição Federal. A Proposta de Emenda à Constituição permite que 
aspectos essenciais como idade mínima, tempo de contribuição, alíquotas e regime de previdência e possam 
ser determinados por lei complementar. Essas alterações, desabrigadas da Constituição, devem incidir 
negativamente em segmentos mais vulneráveis da sociedade, como mulheres, viúvos, idosos e órfãos, 
reduzindo benefícios para menos de um salário mínimo.

Outra preocupação é que até mesmo o princípio do direito adquirido está sob ameaça. A maioria da 
população ainda não percebeu que a reforma traz prejuízos inclusive para quem já está aposentado. Uma das 
medidas institui, além da contribuição calculada sobre o salário, uma contribuição extraordinária para 
equilizar as despesas da previdência. Esta contribuição extraordinária também recairá sobre os aposentados 
e pensionistas, para os quais ela traz uma sobretaxação ao estipular que essa medida pode ser aplicada com 
ampliação da base de contribuição, por até 20 anos.

Estas e outras informações produzidas pela CSPM estão no site e nas redes sociais do escritório. 

cspm.adv.br

Referência maior da literatura latino-americana, Gabriel García Márquez entrou para a história da literatura 
mundial em 1967, ao lançar a sua obra prima Cem Anos de Solidão. A notoriedade da obra não decorreu somente 
da beleza e da poesia da literatura de García Márquez, mas, sobretudo, do fato de Cem Anos de Solidão ter se 
consolidado como o livro mais reconhecido da escola literária que ganhou o mundo sob a denominação de 
realismo mágico.

Em que pese o extremo sucesso da escola literária, é por vezes ignorado o fato de que o realismo mágico de Cem 
Anos de Solidão tem em sua essência uma forte crítica social e política. O livro se presta a denunciar a força 
dominante e opressora do colonialismo sobre os países latino-americanos, bem como as incontáveis guerras que 
separaram o continente por décadas.

Justamente em função da crítica social presente na obra e da capacidade ímpar de retratar, através da literatura, a 
história e os sofrimentos da América Latina, é que Cem Anos de Solidão se consolidou como uma espécie de 
grande metáfora da condição latino-americana. O que chama a atenção é que, passados mais de 50 anos do 
lançamento do livro, as metáforas de Gabriel García Márquez ainda são extremamente atuais.

Assim como ocorria em 1967, em 2019 as forças externas que atuam sobre a América Latina seguem homogêneas 
em vender receitas de desenvolvimento prontamente capazes de levar os países latino-americanos à superação 
dos seus incontáveis problemas sociais. O fato de que tais receitas são vendidas e aplicadas indistintamente a 
todos os países da América Latina reforçam a percepção de que somos, na verdade, parte de uma Pátria Grande – 
ou URSAL, como vêm denunciando os novos arautos da política brasileira.

Um dos pontos altos e assustadoramente atuais de Cem Anos de Solidão envolve a narrativa – baseada em um 
acontecimento real da história colombiana – de uma greve de trabalhadores da companhia bananeira 
estabelecida por empresários dos Estados Unidos na cidade-cenário de Cem Anos de Solidão – a fascinante 
Macondo. O trecho da obra retrata os acontecimentos decorrentes da instalação da companhia bananeira e as 
posteriores reivindicações de trabalhadores da empresa, que buscavam direitos básicos, como um ambiente de 
trabalho e moradias mais salubres, a liberdade de não trabalhar aos domingos e melhores condições de trabalho.

As intermináveis tensões entre capital e trabalho são exploradas com a maestria característica de Gabriel García 
Márquez. A reunião e a reivindicação de trabalhadores por direitos básicos nas relações de trabalho são até hoje 
vistas como uma ameaça e um entrave ao “desenvolvimento” nacional por certos setores do capital. Não é à toa 
que sindicatos são vistos como inimigos por quaisquer governos que desejem impor restrições a direitos 
arduamente conquistados pela classe trabalhadora – e isso pode ser visto em diversos países que compõem a 
gigante Macondo que é a América Latina, como demonstram as recentes reformas trabalhistas implementadas ou 
discutidas no Brasil, na Argentina, no Chile, no México, no Peru, no Paraguai e em Porto Rico, apenas para citar 
alguns exemplos.

As reformas laborais impostas aos países latino-americanos como condição para o seu desenvolvimento possuem 
pontos bastante homogêneos: a retirada de poderes dos sindicatos de trabalhadores, a redução – ou até a 
extinção – de direitos trabalhistas previstos nas legislações nacionais e, é claro, uma redução drástica da 
seguridade social garantida pelo Estado. As promessas de criação de empregos e desenvolvimento que sustentam 
a argumentação a favor da retirada de direitos não se concretizam na prática, mas bastam para garantir a narrativa 
su�ciente para a aprovação das reformas.

O curioso é que as reformas vendidas como receitas-prontas para alcançar a “modernização” dos países 
latino-americanos buscam sempre aproximar as condições de trabalho e de seguridade existentes na América 
Latina daquelas existentes em países pouco desenvolvidos, como os do Sudeste Asiático – ou seja, direitos quase 
inexistentes e proteção do trabalho extremamente precária. Os países que deveriam servir como modelo em 
questões de proteção ao trabalho e seguridade social – como os países europeus -, por outro lado, �cam cada vez 
mais distantes da realidade latino-americana.

Na Macondo de García Márquez, os trabalhadores da companhia bananeira buscaram ter seus direitos garantidos 
através de queixas dirigidas aos tribunais supremos. Nesse momento da obra o leitor é deparado com um trecho 
que guarda uma semelhança aterradora com o momento do Direito do Trabalho latino-americano, que propõe 
novas relações de trabalho precárias e sem o mínimo de garantias legais – como é o caso do trabalho intermitente 
no Brasil. Nos tribunais da tão distante e tão presente Macondo, “os ilusionistas do direito demonstraram que as 
reclamações [dos trabalhadores] careciam de qualquer valor, simplesmente porque a companhia bananeira não 
tinha, nem tivera jamais, trabalhadores a seu serviço, mas os recrutava ocasionalmente e em caráter temporário”, 
de modo que “estabeleceu-se por decisão do tribunal, e se proclamou em decretos solenes, a inexistência dos 
trabalhadores”.[1]

O atual cenário político latino-americano demonstra que há forças que desejam que, para os trabalhadores, a 
América Latina continue tendo como referência a Macondo de Gabriel García Márquez, em que, para afastar os 
direitos da classe trabalhadora, basta proclamar solenemente “a inexistência dos trabalhadores”. Espera-se, por 
outro lado, que os tribunais supremos latino-americanos de hoje não sirvam para a mesma �nalidade daquele 
existente em Macondo, uma vez que cabe, também à Justiça, a defesa dos direitos fundamentais e sociais da 
classe trabalhadora.

Em 1982 Gabriel García Márquez foi merecidamente agraciado com o Prêmio Nobel da Literatura. Em seu discurso 
quando do recebimento do prêmio, o autor sentenciou que “A interpretação da nossa realidade a partir de 
esquemas alheios só contribuiu para tornar-nos cada vez mais desconhecidos, cada vez menos livres, cada vez 
mais solitários”. E, por �m, formulou um questionamento que continua atual em 2019: “Por que pensar que a 
justiça social que os europeus desenvolvidos tratam de impor em seus países não pode ser também um objetivo 
latino-americano, com métodos distintos e em condições diferentes?”[2]. A pergunta segue sem respostas, mas 
são cada vez mais numerosos os que buscam esquivar-se dela.

[1] MÁRQUEZ, Gabriel García. Cem Anos de Solidão. Rio de Janeiro: Record, 2016. 94. ed, p. 336.

[2] Disponível em: <https://homoliteratus.com/solidao-da-america-latina-discurso-de-garcia-marquez-no-nobel-de-literatura/>. 
Acesso em: 04 de fev. de 2019.

https://www.sul21.com.br/opiniaopublica/2019/02/a-eterna-macondo-dos-trabalhadores-por-pedro-henrique-koeche-cunha/ 

Volta e meia, a Justiça do Trabalho vira a Geni nas páginas dos jornais. Agora, o novo presidente eleito a�rmou, em 
entrevista, que estuda propor a extinção da Justiça do Trabalho. Mas será que - como medida de política pública - 
tal proposta interessaria ao Estado? Inicialmente, importante destacar que a Jurisdição Trabalhista Especializada 
(Justiça do Trabalho) é um e�caz instrumento de resolução de con�itos, inerentes à convivência em sociedade. 
Ora, designar os recursos - humanos e patrimoniais - disponíveis especi�camente para o julgamento de um 
mesmo tipo de matéria revela-se uma ótima decisão de administração, uma vez que economiza dinheiro e acelera 
processos. Aliás, a escolha por um aparato estatal especializado não é uma realidade exclusiva brasileira - assim 
como não são as disputas em torno das questões laborais.

Contudo, a Justiça do Trabalho no Brasil tem, ainda, outras funções úteis ao Estado: arrecadação e distribuição de 
renda. Segundo os dados mais recentes do Tribunal Superior do Trabalho, entre custas, taxas e tributos, a Justiça 
do Trabalho arrecadou para a União, em 2017, mais de R$ 3,5 bilhões. Apenas para a supostamente combalida 
Previdência Social foram R$ 2,7 bilhões. Dessa forma, a Justiça do Trabalho se torna um importante instrumento 
de arrecadação para o Estado, mesmo sem ter essa como sua função primordial. Também em 2017, a Justiça do 
Trabalho pagou aos trabalhadores mais de R$ 27 bilhões. Assim, esse enorme volume de recursos é novamente 
injetado à economia, uma vez que os trabalhadores, após receberem, voltam ao mercado para consumir, saldar 
dívidas (até tributárias), gerando nova onda de arrecadação para o Estado. Diante dessa realidade, a pergunta do 
título tem atormentado os usuários da Justiça do Trabalho.

A quem interessa acabar com esse instrumento de resolução de con�itos, arrecadador e distribuidor de renda? 
Arrisco um palpite: os devedores e sonegadores estão aplaudindo essa ideia.

https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/opiniao/2019/01/664791-interessa-extinguir-a-justica-do-trabalho.html 

Levantamento divulgado nesta semana 
pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4° 
Região aponta que a Justiça do Trabalho 
do Rio Grande do Sul registrou, em 2018, 
o pagamento de R$ 2,64 bilhões em 
direitos reconhecidos nas ações judiciais. 
O resultado tem reflexo importante na 
economia gaúcha, já que ao menos R$ 
295 milhões foram revertidos aos cofres 
públicos (R$ 255,1 milhões em 

contribuições previdenciárias e imposto de renda, e outros R$ 40,6 milhões a 
título de custas e multas).

Conforme o advogado Guilherme Pacheco Monteiro, em recente artigo 
publicado no Jornal do Comércio, a Justiça do Trabalho é um importante 
instrumento de arrecadação para o Estado, mesmo sem ter essa como sua 
função primordial. Monteiro destaca ainda que a natureza das ações, 
também é um elemento importante na distribuição de renda: “esse enorme 
volume de recursos é novamente injetado à economia, uma vez que os 
trabalhadores, após receberem, voltam ao mercado para consumir, saldar 
dívidas (até tributárias), gerando nova onda de arrecadação para o Estado”.

Confira o levantamento completo realizado pelo TRT4:

https://www.trt4.jus.br/portais/trt4/modulos/noticias/208916

A Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul registrou, em 2018, o pagamento 
de R$ 2,64 bilhões em direitos reconhecidos nas ações judiciais. Desse total, 
R$ 758 milhões foram pagos em acordos entre empregado e empregador, 
R$ 85 milhões quitados espontaneamente pelos condenados e R$ 1,8 bilhão 
liquidado após a cobrança da dívida pela Justiça, procedimento chamado de 
“execução”. As decisões reverteram para os cofres públicos R$ 295,7 
milhões, sendo R$ 255,1 milhões em contribuições previdenciárias e imposto 
de renda, e outros R$ 40,6 milhões a título de custas e multas. O orçamento 
da Instituição no ano passado foi de R$ 1,63 bilhão.

Os dados também revelam equilíbrio nas decisões. Dos processos 
solucionados no primeiro grau, 41% foram resolvidos por acordo entre as 
partes, 33% tiveram procedência parcial (autor ganhou um ou mais pedidos, 
mas outros não), 11% foram julgados totalmente improcedentes (nenhum 
pedido atendido) e apenas 3%, totalmente procedentes (todos os pedidos 
atendidos). Nos demais casos, o processo foi extinto (5%), arquivado (3%), 
teve desistência do reclamante (2%) ou outro encaminhamento (2%).

A presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região (RS), 
desembargadora Vania Cunha Mattos, destaca a vocação conciliadora da 
Justiça do Trabalho. Conforme a magistrada, a conciliação e a mediação 
integram o dia a dia da Instituição, impedindo greves, muitas delas em 
serviços essenciais, e resolvendo conflitos com a convergência de vontade 
das partes, o que assegura a pacificação social e o equilíbrio entre o capital 
e o trabalho. “Este papel a Justiça do Trabalho tem executado de forma 
eficiente e eficaz, o que permite afirmar que não só a Justiça do Trabalho 
cumpre a jurisdição, como produz a aproximação mais do que necessária 
entre as partes para a resolução dos conflitos”, observa a desembargadora.

Demanda

Em 2018, a Justiça do Trabalho gaúcha recebeu, no primeiro grau, 123.961 
novos processos, 36% a menos que no ano anterior. No segundo grau, por 
sua vez, o ingresso de 84.189 casos novos representou aumento de 9% na 
demanda em relação a 2017.

Segundo o último relatório “Justiça em Números”, do Conselho Nacional de 
Justiça, 46% dos pedidos ajuizados pelos trabalhadores no Rio Grande do 
Sul referem-se a verbas rescisórias; 32%, a remuneração e verbas 
indenizatórias; 12%, a indenizações por danos morais e materiais; 4%, a 
férias; 3%, a responsabilidade de tomadores de serviço e 3%, a outras 
matérias.

Produtividade

O primeiro grau da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul baixou, em 
2018, 174.481 processos na fase de conhecimento, que vai do ajuizamento 
da ação ao julgamento, e outros 72.626 em fase de execução, etapa final em 
que são calculados e pagos os direitos reconhecidos em juízo. Na segunda 
instância foram baixados, no mesmo período, 67.369 processos.

Conforme o glossário do Conselho Nacional de Justiça, consideram-se 
"baixados" os processos arquivados definitivamente, os remetidos para 
outros tribunais, os encaminhados a instâncias superiores ou inferiores, bem 
como aqueles com decisões que transitaram em julgado e iniciou-se a 
liquidação (cálculo dos valores dos direitos reconhecidos nas decisões), 
cumprimento ou execução.

Tempo médio de julgamento

Em 2018, o tempo médio para o julgamento de um processo foi de 318 dias 
(cerca de 10 meses) no primeiro grau e de 172 dias (cinco meses e meio) na 
segunda instância.

Estoque

Em 31 de dezembro de 2018, a Justiça do Trabalho gaúcha contava com 
233.277 processos pendentes no primeiro grau e 91.682, no segundo.

Fonte: Gabriel Borges Fortes (Secom/TRT4).

Em uma demonstração de unidade e 
mobilização contra a Reforma da 
Previdência apresentada pelo Governo 
Federal, entidades sindicais do Rio 
Grande do Sul relançaram o Fórum 
Gaúcho em Defesa da Previdência. O 
coletivo havia sido criado em 2017, 
quando o Governo Temer tentou aprovar 
alterações no Congresso Nacional, mas 
desistiu diante da pressão de movimentos 

sociais e da falta de apoio na base parlamentar. O Fórum reúne diversas 
entidades, entre elas a Seção Sindical do Andes na UFRGS, o SINDOIF e a 
Assufrgs (instituições assessorados pela CSPM Advogados Associados).

No encontro ficou definido, entre outras temas, que a proposta que tramita na 
Câmara dos Deputados não deve ser tratada como reforma pelos seus 
representantes, já que trata-se da extinção do modelo previdenciário atual.

Representando a CSPM no evento, o advogado Jefferson Alves ressalta a 
importância da unidade política das entidades para barrar as medidas e faz 
um alerta: "precisamos aprofundar a análise da proposta, disseminando 
números e informações sonegadas pelo governo. A maioria da população 
ainda não percebeu que a reforma traz prejuízos inclusive para quem já está 
aposentado".

Segundo o advogado, uma das medidas institui, alem da contribuição 
calculada sobre o salário, uma contribuição extraordinária para equilizar as 
despesas da previdência. Esta contribuição extraordinária também recairá 
sobre os aposentados e pensionistas, para os quais ela traz uma 
sobretaxação ao estipular que essa medida pode ser aplicada com 
ampliação da base de contribuição, por até 20 anos.

Desde que a proposta foi apresentada, a CSPM tem emitido opiniões críticas 
à reforma. Para os próximos dias, conforme Jefferson Alves, o escritório irá 
publicar um documento apontando inconstitucionalidades do projeto dentre 
elas "porque ela suprime, na prática, a previdência social para os mais 
pobres". Segundo dados do IBGE, os trabalhadores e trabalhadoras de 
renda mais baixa dificilmente atingem os 65 anos de idade.

No Manifesto publicado pelo Fórum Gaúcho em Defesa da Previdência está 
a sinalização para uma greve geral: "agora, frente ao mais brutal ataque à 
Previdência desde a redemocratização, é nossa obrigação a construção de 
uma ampla unidade de ação entre todos setores da classe trabalhadora, 
movimentos sociais, juventude e o povo pobre das periferias. É necessária 
uma forte campanha de esclarecimento junto à população buscando a 
ampliação da trincheira em defesa da Previdência, bem como pressão junto 
aos parlamentares no Congresso Nacional. Mas, sobretudo e 
principalmente, será decisiva a construção de uma Jornada Nacional de 
Lutas que aponte para uma nova greve geral que possa parar novamente o 
Brasil”.

Foto: Site do Sintrajufe

Após o indeferimento administrativo de um 
pedido de ajuda de custo protocolado por 
uma assistente social oriunda da 
Universidade Federal de Santa Maria, o 
Instituto Federal de Educação foi obrigado 
pela Justiça a pagar uma indenização 
referente à mudança e instalação da 
servidora na nova cidade.

Transferida em 2014, a funcionária 
identificou que havia direito ao benefício três anos depois. A CSPM 
Advogados Associados argumentou que o pagamento da ajuda de custo está 
previsto nos arts. 53 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Federais (Lei nº 8.112/1990) e 1º do Decreto nº 4.004/2001. O Instituto 
Federal de Educação havia negado o pedido alegando a falta de previsão 
orçamentária para o repasse dos valores.

Na sentença proferida nesta segunda-feira (18), a juíza Marciane Bonzanini 
determinou o pagamento de duas remunerações. Para o advogado Thiago 
Mathias Genro Schneider, a decisão reconhece que a inexistência de 
previsão orçamentária não afasta direito à ajuda de custo para servidor 
redistribuído: “a Administração Pública e suas autarquias não podem se valer 
de tais justificativas para deixar de pagar aos seus servidores verbas e 
indenizações que são de seu direito”. A CSPM tem outras ações 
semelhantes que ainda estão em tramitação.

Criada para atender às despesas de viagem, mudança e instalação em uma 
nova cidade, a ajuda de custo é concedida aos servidores públicos federais 
deslocados por interesse da Administração. O valor do benefício varia de 
uma a três remunerações, dependendo do número de dependentes do 
requerente.

Atuação da Justiça do Trabalho 
reflete positivamente na 
economia gaúcha 

Entidades sindicais reorganizam 
Fórum Gaúcho em Defesa 
da Previdência 

01/02/2019 

01/03/2019 

Justiça garante pagamento de 
ajuda de custo para servidora 
que mudou de cidade 

19/02/2019 

A ETERNA MACONDO DOS 
TRABALHADORES
Pedro Henrique Koeche Cunha 

Artigo do advogado Pedro Henrique Koeche Cunha 
publicado no jornal eletrônico Sul 21.

“A QUEM INTERESSA 
EXTINGUIR A JUSTIÇA 
DO TRABALHO?”
Guilherme Monteiro 

Artigo do advogado Guilherme Pacheco Monteiro 
publicado no dia 10/01/2019 no Jornal do Comércio.


