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REFORMA DA PREVIDÊNCIA TERÁ REFLEXOS MAIS GRAVES
NAS VIDAS DAS MULHERES

A desigualdade social é uma característica marcante na
economia brasileira. Quando aprofundada a análise dos
dados estatísticos é possível identificar que o reflexo
dessa deformidade é ainda maior nas vidas das
mulheres, principalmente no que se refere ao mercado
de trabalho. Partindo desta premissa, a CSPM
Advogados Associados e a Assufrgs Sindicato
identificaram a necessidade de avaliar a consequência
que a Reforma da Previdência terá no cotidiano
feminino. Na última sexta-feira (22), dezenas de pessoas participaram do Painel Mulher,
Previdência e Trabalho, que reuniu especialistas sobre o tema.
Representando a CSPM, o advogado Guilherme Pacheco apresentou um panorama geral das
alterações do projeto que tramita no Congresso Nacional. Bernadete Menezes, coordenadora
geral da Assufrgs, salientou a questão da capitalização como um dos pontos mais graves da
proposta: “essa reforma impõe um grave risco à previdência social quando abandona o atual
regime e parte para a entrega de todas nossas economias e poupanças previdenciárias para a
mão de banqueiros”.
A tarefa de detalhar a situação das mulheres foi responsabilidade da cientista social e
doutoranda em desenvolvimento econômico pela Unicamp Juliane Furno e da economista
do Dieese Lúcia Garcia.
Furno começou contestando a tese do Ministério da Economia de que há déficit no sistema
de seguridade social. A especialista lembrou que a seguridade engloba Previdência, Saúde e
Assistência Social. Segundo ela, se for calculado as despesas e receitas gerais do sistema,
incluindo todos os programas e impostos, há um saldo positivo de R$ 11 bilhões (dados de
2015).
Juliane Furno ressaltou ainda que é um erro grave mexer na previdência em tempos de crise
econômica: “não é o gasto da previdência que está aumentando e a população brasileira não
envelheceu de uma hora para outra. O que está acontecendo é que em função da crise
econômica a receita diminuiu. O número de desempregados saltou de 4,5% para 13% e o
índice de informalidade, a partir de 2017, passou a ser maior que o índice de trabalhadores
formais. O que está gerando problema na previdência social é a desestruturação do mercado
de trabalho. Os desempregados não contribuem, os trabalhadores autônomos contribuem
muito pouco e os salários são cada vez menores”.
Nos dados apresentados pela cientista social é possível concluir que a Reforma Trabalhista,
em vigor desde novembro de 2017, prejudicou a previdência social. “As modalidades de
trabalho como PJ, MEI, informal, conta própria e autônomo retiram recursos do sistema. É
preciso ter políticas públicas para gerar emprego, estimular a formalização de trabalhadores
e valorizar o salário mínimo”.
Ao abordar especificamente a realidade feminina, Juliane Furno defendeu que as
aposentadorias das mulheres devem continuar ocorrendo cinco anos antes dos homens em
função da carga horária. “Grande parte do nosso trabalho não é computado para a
previdência social e nem tem valor monetário. Conforme o IBGE, as mulheres trabalham cerca
de 20 horas a mais por semana em suas casas”.
A economista Lúcia Garcia mostrou estudos recentes elaborados pelo Dieese que ilustram o
tamanho da desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho: “como a gente
percebe isso na prática? A gente identifica todos os dias quando identificamos que as
mulheres participam menos do espaço do trabalho remunerado. As taxas de desemprego
feminina, em geral, são 5% maiores do que as taxas de desemprego masculina”.
Lúcia defende que as estruturas estatais precisam ter uma atenção especial com a
desigualdade entre homens e mulheres, já que para o capital financeiro não interessa
equilibrar as condições. “A previdência é um reflexo da inserção das mulheres no mercado de
trabalho, já que elas contribuem menos com o sistema. Majoritariamente as mulheres se
aposentam por tempo de idade pois não conseguem comprovar o tempo de contribuição. E
não conseguem comprovar em função da intermitência da vida laborativa. Elas entram e
saem no mercado de trabalho para cuidar de filhos ou para cuidar dos pais na velhice, por
exemplo”.
A atividade integrou a agenda do dia de mobilização em defesa da aposentadoria.
O Painel Mulheres, Previdência e Trabalho pode ser assistido na íntegra, inclusive com a
participação artística da cantora Vanessa Saraiva, nas páginas da CSPM e da Assufrgs no
Facebook.
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I - O DIREITO FUNDAMENTAL DOS TRABALHADORES À PREVIDÊNCIA SOCIAL
1.1. O direito à previdência foi consagrado pelo poder constituinte como um direito
fundamental a prestações, concretizado para os trabalhadores da esfera privada com a
instituição da Previdência Social e do Regime Geral no capítulo da seguridade social, e para os
trabalhadores do Estado com a instituição dos Regimes próprios dos entes federados, no
capitulo da Administração Pública. E em ambos os regimes o poder constituinte optou por
benefícios definidos; é dizer, os benefícios têm valor determinado em função do salário de
contribuição, ficando assegurados ao universo dos trabalhadores privados e ao universo dos
trabalhadores do Estado. Em ambos os regimes foi agregada a garantia de seu reajustamento
periódico “para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real”.
A Constituição deu destaque ao direito à aposentadoria, instituindo várias modalidades, para
assegurar uma sobrevivência digna ao trabalhador ao esmorecer a sua força de trabalho.
Considerou, certamente, que os proventos de aposentadoria tem a mesma natureza do
salário. Se este, sendo destinado a produção e reprodução da força de trabalho, é atribuído à
pessoa do trabalhador garantindo sua manutenção, a aposentadoria deve lhe assegurar a
continuidade do direito à vida, em face do trabalho já prestado a sociedade.
Além disto, o constituinte assegurou o financiamento compartilhado dos benefícios,
imputando obrigações fundamentais (a) às empresas e aos empregadores, beneficiários
diretos do trabalho prestado ao longo da vida profissional; (b) à toda a sociedade, beneficiária
mediata do trabalho (através dos tributos pagos); (c) aos entes federados e ao próprio
trabalhador[1]. E no artigo 40, o constituinte originário assegurou ao servidor público regime
de previdência de caráter contributivo e solidário, atribuindo a obrigação correspondente a
este direito ao ente público tomador do trabalho e ao próprio servidor. As obrigações
fundamentais instituídas pelo constituinte para assegurar a efetividade dos direitos
fundamentais à previdência são uma concretização do princípio da solidariedade,
consagrado entre os objetivos fundamentais da República. Este o sentido maior da afirmação
de que os regimes de previdência instituídos são solidários.
1.2. Todas as garantias institucionais foram positivadas no topo do ordenamento pelo
constituinte para que o direito fundamental ficasse fora do alcance da vontade das maiorias
eventuais, expressa pelos poderes constituídos. Somente por emenda constitucional
poderiam ser modificados, ainda assim sem que a vontade da maioria qualificada exigida (de
3/5 com duas votações em ambas as casas) tenha discricionariedade ilimitada. Daí o
propósito do governo, ao projetar em duas etapas a reforma da previdência – primeiro
remete o ajuste dos dois regimes para o legislador complementar, autorizando também os
poderes constituídos a instituir o novo regime de previdência social com base no sistema de
capitalização individual. Nos pronunciamentos ministeriais e nas falas dos agentes
autorizados de sua base ficou claro que o governo visava contornar a dificuldade de sua
aprovação.
A Previdência Social e o Regime Geral, ou os Regimes próprios, são consideradas garantias
institucionais porque foram positivadas pelo poder constituinte no topo do ordenamento,
com o propósito de guarnecer os direitos fundamentais dos trabalhadores à previdência.
Assim sendo, a sua retirada da Constituição, com atribuição aos poderes constituídos de
competência para reescrevê-los com ampla discricionariedade, corresponde a uma abolição
de tais garantias institucionais, sendo garantias institucionais que correspondem a direitos
fundamentais, tem o estatuto de garantias fundamentais. Assim sendo, a retirada do Regime
Geral e dos Regimes Próprios da Constituição afronta o disposto no § 4º, inciso IV, do artigo 60
da CF, que veda a deliberação de emenda tendente a abolir essas garantias.
II - A ESTRATÉGIA DA EMENDA PARA MUDANÇA RADICAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
2.1 A Emenda proposta pelo governo projeta radical transformação no direito fundamental
dos trabalhadores à previdência, com o objetivo principal de abolir o seu benefício mais
relevante - a aposentadoria. Ela promove a substituição do Regime geral por um “novo regime
de previdência social”, baseado no sistema de capitalização individual, impondo também este
sistema aos Regimes próprios dos entes federados. E procede em duas etapas:
Primeira: introduz na Constituição uma autorização aos poderes constituídos para instituir os
novos sistemas de capitalização individual, destinado aos novos trabalhadores privados e
públicos, adiantando que serão abertas contas individuais para o depósito dos valores
descontados na fonte de salários ou vencimentos, para serem entregues obrigatoriamente a
empresas gestoras de planos de previdência, privadas ou públicas, gerando pequenos
investidores involuntários.
Segunda: os poderes constituídos, por iniciativa do governo, instituirão os sistemas de
capitalização individual, através de leis complementares, aprovadas pela vontade da maioria
eventual, portanto, passando a ser a aposentadoria – o benefício primordial do direito
fundamental a previdência - calculado com base nos montantes capitalizados nas contas
individuais ao longo de décadas, para cobrir a sobrevida estimada caso a caso, com base na
longevidade média do país à época. Um beneficio de valor totalmente indefinido.
A mudança radical incide na redução da base de financiamento dos benefícios, que foi
partilhada pelo poder constituinte entre as empresas e os empregadores, que são
beneficiários diretos do trabalho; toda a sociedade, que é beneficiária mediata, (através dos
tributos pagos); os entes federados e os próprios trabalhadores (art.195). Estas obrigações
fundamentais, que asseguram a efetividade dos direitos fundamentais à previdência,
caracterizam o Regime Geral como solidário. Nos Regimes próprios, é a contribuição
(duplicada) dos entes federados que os define como solidários.
Além deste movimento em direção ao novo regime de previdência social, a emenda retira do
corpo da Constituição as modalidades de aposentadoria e demais benefícios hoje
positivados, introduzindo autorização aos poderes constituídos para reeditá-las, por lei
complementar, apenas para os atuais trabalhadores privados e públicos, mas com enormes
ajustes, incluindo ampliações nos tempos de contribuição e de idade, elevação das
contribuições ordinárias e criação de extraordinárias, mais a redução dos benefícios.
2.2. O novo regime de previdência social seria formalmente opcional para os que ingressarem
posteriormente no mercado, mas ele na prática será imposto pelos empregadores no ato da
contratação, evitando assim a contribuição patronal de 20% existente no atual Regime Geral.
Para os que ingressarem no serviço público depois da criação do sistema de capitalização
individual nos Regimes Próprios, ele será obrigatório.
Os já integrados no Regime Geral antes da instituição do novo regime, poderão ser induzidos
a migrar para o regime de capitalização. Por um lado, eles estarão sujeitos a agravação das
exigências e das suas contribuições, inclusive extraordinárias, que tendem a crescer, eis que
impostas com a simples alegação de desequilíbrio financeiro, medido arbitrariamente sem as
contribuições constitucionalmente impostas ao Estado e sem considerar os superávits
acumulados ao longo de décadas. De outra parte, estarão sujeitos ao poder de imposição dos
empregadores para sua contratação, com eficácia tanto maior quanto maior for o
desemprego.
Poderão ainda ser eventualmente incentivados com lento depósito nas contas individuais de
valores já pagos no Regime Geral, pelo governo e/ou pelas empresas, eis que só liberados
após a aposentadoria. É, assim, notório que o novo regime previdenciário poderá ser
estendido gradualmente ao universo dos trabalhadores já integrados no regime geral, pela
vontade dos poderes constituídos, combinada com o interesse objetivo das empresas.
III O NOVO REGIME DE PREVIDÊNCIA E O DIREITO FUNDAMENTAL À APOSENTADORIA
3.1 A aposentadoria – o benefício maior da previdência social - no sistema de capitalização
individual será custeada exclusivamente pelo próprio trabalhador, mediante o desconto
imperativo em folha de uma parte de seu salário, destinado obrigatoriamente, para empresas
gestoras de planos de previdência, convertendo os trabalhadores em investidores
involuntários.
Sobre o sistema de capitalização individual instituído nos EUA há muitas décadas, incidiu
aguda crítica de MILTON FRIEDMAN, o grande formulador e propagador da doutrina do
ultraliberalismo no continente americano, no livro “Capitalismo e Liberdade”[2] da década de
sessenta. Sustentando a existência de inter-relação necessária da liberdade econômica com
as liberdades civis e políticas, ele sentenciou então que “O cidadão dos Estados Unidos que é
obrigado por lei a destinar algo como 10% da sua renda à compra de um tipo especial de
contrato de aposentadoria, administrado pelo governo, está sendo privado de parte
correspondente de sua liberdade pessoal”.
Para ele, esta privação de liberdade poderia ser tida como comparável à usurpação da
liberdade religiosa, considerada por todos como civil ou política, e não econômica. Friedman
ilustra esta percepção com um episódio com um grupo de agricultores da seita Amish,
relatando que “por questão de princípios, este grupo considerava os programas federais
compulsórios para idosos como transgressão da liberdade pessoal e se recusava a pagar
contribuições ou a aceitar benefícios. Em consequência, parte de seus rebanhos foi vendida
em leilão judicial a fim de pagar as dívidas com a previdência social americana.”
3.2. Mas Friedman já observava então que a privação da liberdade contida no sistema de
capitalização individual não seria percebida pela maioria: “É verdade que poucos são os
cidadãos que consideram privação da liberdade a contribuição compulsória para a
previdência social, mas os cultivadores da liberdade nunca contaram as cabeças.”
Convém ainda lembrar o precedente próximo de adoção do sistema de capitalização
individual, que foi instituído no Chile em 1981, também com caráter obrigatório, contando
com contribuição apenas do trabalhador, sem nenhuma contribuição do empregador ou do
Estado. A instituição deste sistema no País latino teve a participação do atual Ministro da
Economia, PAULO GUEDES, convocado por seu mestre na Universidade de Chicago, MILTON
FRIEDMAN, então chamado por Pinochet para aplicar no País a doutrina do ultraliberalismo.
GUEDES segue hoje vendo aquela obra como exitosa, negando o catastrófico resultado para
a primeira geração de trabalhadores participantes. E dá sinais inequívocos de que sustentará
a adoção no Brasil do sistema de capitalização individual da forma mais pura, impondo a
contribuição exclusiva do trabalhador.
3.3. MILTON FRIEDMAN apoiou o sistema de capitalização individual obrigatório no Chile,
porque já havia então proclamado a necessidade do advento de regimes políticos de exceção,
ou o surgimento de catástrofes para viabilizar a aceitação da doutrina ultraliberal, em face das
medidas impopulares que ela encerra. ( A doutrina do choque).
Em face da constatação original de FRIEDMAN e dos antecedentes narrados é fácil entender
porque hoje no Brasil – ainda com regime de liberdades formalmente vigente – a reforma
projetada é acompanhada pela exaltação desmedida do novo regime de previdência social,
baseado no sistema de capitalização individual, como senda a verdadeira garantia da
aposentadoria dos trabalhadores, eis que deixariam de contribuir para os regimes existentes
hoje, fadados a falência antes que chegue a hora de sua aposentaria. Além disto, repete-se a
toda hora que ele estará contribuindo como investidor para a ativação da economia e a
consequente geração de empregos. O trabalhador poderá então ufanar-se de ser um
empresário de si mesmo, realizando “no mundo da vida” a nova razão do mundo[3].
IV – NOVO REGIME DE PREVIDENCIA EM FACE DO PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA
SOLIDARIEDADE
4.1. Os regimes previdenciários instituídos pela Constituição - o Regime Geral, para os
trabalhadores da esfera privada e os Regimes próprios dos servidores dos entes federados são de caráter solidário, além de contributivo. Vale dizer, incide na sua estruturação o principio
da solidariedade, consagrado entre os princípios fundamentais elencados no artigo 3º,
inserido no Título I da Constituição. O seu enunciado consagra a ideologia social eleita pela
soberania popular, dispondo que constituem objetivos fundamentais da República, “I –
construir uma sociedade livre, justa e solidária”.
Este princípio, sendo vinculado aos objetivos fundamentais da República, tem uma função
estruturante das instituições geradas na arquitetura constitucional. Com efeito, segundo o
Preâmbulo, o primeiro objetivo do Estado Democrático é o de assegurar o exercício dos
direitos fundamentais sociais e individuais, cabendo ao principio fundamental da
solidariedade gerar a garantia fundamental que irá viabilizar a efetividade dos direitos a
previdência social.
O PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA SOLIDARIEDADE contribuiu para assegurar o exercício dos
direitos, gerando obrigações fundamentais para sujeitos determinados. Como leciona PECES
BARBA[4], “diversamente dos demais valores, que fundamentam diretamente direitos, a
solidariedade o faz indiretamente, por intermédio dos deveres. Refletindo desde
comportamentos solidários se deduz a existência de deveres positivos que correspondem
diretamente aos poderes públicos, ou que estes atribuem a terceiros, pessoas físicas ou
jurídicas.”
4.2 O poder constituinte realizou uma concretização do princípio fundamental da
solidariedade ao instituir na parte orgânica da Constituição o financiamento compartilhado
da Seguridade Social, imputando obrigações fundamentais: (a) às empresas e aos
empregadores, beneficiários diretos do trabalho prestado ao longo da vida, (b) à toda a
sociedade, beneficiária mediata do trabalho (através dos tributos pagos); (c) aos entes
federados e ao próprio trabalhador (art.195). E no artigo 40, outorgou ao servidor público
regime de previdência de caráter contributivo e solidário, atribuindo a obrigação
correspondente a este direito ao ente público tomador do trabalho e ao próprio servidor.
Ao afastar a norma instituínte das obrigações fundamentais enumeradas no artigo 195,
destinadas ao financiamento da previdência, com a implementação do projeto da nova
previdência social - baseado no sistema de capitalização individual - a emenda proposta
elimina da Previdência Social a primeira e mais relevante das concretizações do princípio
fundamental da solidariedade.
Obrando de forma a desconstituir a manifestação mais relevante socialmente do princípio
fundamental da solidariedade gerada pelo poder constituinte, a emenda proposta atinge e
esvazia um princípio fundamental estruturante das instituições do Estado e da sociedade.
Assim procedendo, os poderes constituídos excederam um dos limites materiais implícitos no
texto existentes para as emendas da Constituição.
4.3. PEDRO DE VEGA, em estudo consagrado sobre os limites do poder de emenda, trata
mostrar o seu caráter subalterno em relação ao poder constituinte, que constitui a primeira
expressão da soberania popular. Assevera ele que o poder de reforma, conforme as mais
elementares exigências do Estado constitucional, não admite outra configuração possível
que a de entende-lo como um poder constituído e limitado. E prossegue com o
questionamento: “Se o título e a autoridade do poder de reforma descansa na Constituição,
poderia esse poder destruir aqueles supostos constitucionais que constituem seu próprio
fundamento e razão de ser?” [5]
Do que se trata, é de identificar, além dos limites explícitos positivados no texto pelo poder
constituinte, os limites implícitos materiais existentes na Constituição. Este autor traça o
caminho lembrando que “desde suas primeiras manifestações históricas, os textos
constitucionais se identificaram indefectivelmente, em todas as ocasiões com sistemas de
valores e com princípios que, no plano histórico e político, atuaram como pressupostos
legitimadores.”
E a seguir conclui que “quando aparecem como elementos claramente definidos nos textos
constitucionais ou nos preâmbulos dos mesmos, ou bem quando se apresentam como
supostos indiscutíveis da ideologia social imperante, estes princípios e valores legitimadores
do ordenamento, terão por força que configurar-se como zonas isentas ao poder de revisão, e
adquirir, por tanto, o indubitável caráter de limites materiais implícitos a toda operação de
reforma”[6]
Parece não comportar dúvida que o preâmbulo da nossa constituição erigiu a solidariedade
como valor superior do ordenamento, ao projetar a edificação de “uma sociedade fraterna,
pluralista e sem preconceitos ....”. Alem disto, como vimos, o princípio fundamental da
solidariedade tem uma função estruturante das mais relevantes instituições do Estado e da
sociedade, convergindo assim para formar a “ideologia social imperante”. Eis porque tal
princípio fundamental e suas manifestações no corpo da constituição ficam fora do alcance
do poder de emenda.
V – TENDÊNCIA A ABOLIR GARANTIAS E O DIREITO FUNDAMENTAL À APOSENTADORIA
5.1. A instituição do sistema de capitalização individual projetado pela emenda conduz a
eliminação da obrigação dos demais contribuintes para a concretização do direito
fundamental dos trabalhadores à previdência. Para os trabalhadores da esfera privada,
autorizarão os poderes constituídos para a sua criação no art. 201-A[7], inserido pela emenda
no corpo da Constituição. E para os servidores públicos foi autorizada na norma do § 6º do
artigo 40, que regula o Regime próprio. O único obrigado, assim, será o próprio trabalhador, e
teremos realizada a tautologia de um direito do trabalhador sobre si mesmo.
No sistema proposto, a “iniciativa” do trabalhador de investir parte do seu salário não será
livre, mas obrigatória; a sua vontade será livre apenas para eleger a empresa privada que vai
administrar esse investimento, naturalmente cobrando uma taxa de administração, em
percentual fixado pelo mercado, em regime de concorrência, sem nenhuma garantia real
contra a sua insolvência. Chega a ser uma ironia que, num regime de livre iniciativa, enquanto
todas as pessoas têm a liberdade de fazer investimentos, para o trabalhador o investimento
será imperativo, retendo-se na fonte parte do seu salário. É estabelecida para ele uma
obrigação jurídica consigo mesmo, cujo adimplemento ficará sob o controle do tomador do
serviço.
Com a aprovação da PEC, gestada pela doutrina do ultraliberalismo, caberá ao próprio
trabalhador a obrigação de prover a sua aposentadoria. No caso em exame irão desaparecer
as obrigações fundamentais correspondentes ao direito fundamental dos trabalhadores.
KELSEN[8] já dizia que não há direito subjetivo em relação a uma pessoa sem o
correspondente dever jurídico de outra. Um direito sobre si mesmo é – evidentemente – um
não direito; o direito fundamental à aposentadoria restará por esta via convertido em uma
obrigação.
5.2. A norma do § 4º do artigo 60 da Constituição, que regula a competência dos poderes
constituídos para emendá-la, dispõe que “não será objeto de deliberação a proposta de
emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais”. Como se demonstrou, é notória
a tendência estabelecida pela proposta de emenda de abolir concretamente o direito
fundamental à previdência para os trabalhadores públicos e privados, em particular o direito
a aposentadoria, direitos que são de titularidade individual, impondo a sua substituição por
uma poupança forçada que imputa ao titular do direito a obrigação correspondente.
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MATÉRIAS

JUSTIÇA RECONHECE DANO MORAL POR
ATRASO NO PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO
INDEPENDENTEMENTE DE PROVAS
Foto: Guilherme Santos/Sul21

02/04/2019

“Desnecessário que o servidor comprove o dano moral. Evidente que sofre por não poder
pagar suas contas em dia, e, muitas vezes, por não ter como adquirir bens essenciais como
comida e medicamentos para si e seus dependentes, tendo que recorrer à boa vontade de
familiares, ou ser impelido a bater as portas do nosso voraz e impiedoso sistema financeiro
privado”.
O parágrafo acima é um trecho do voto do juiz José Pedro de Oliveira Eckert, um dos
integrantes do julgamento de uniformização das Turmas Recursais da Fazenda Pública
reunidas. O julgamento ocorreu em função de diferentes decisões de primeira instância sobre
as ações individuais que servidores públicos moveram contra o Estado do Rio Grande do Sul
pelo parcelamento dos salários.
A insegurança jurídica gerada por decisões que reconheciam ou negavam o direito em
diferentes turmas recursais, originou o pedido de uniformização. Por oito votos favoráveis e
quatro contrários, os magistrados reconheceram a existência do dano moral e dispensaram a
necessidade de quem ingressar com a ação "apresentar provas".
Um dos primeiros pareceres a circular sobre a matéria, publicado no "Espaço Vital"
(https://espacovital.com.br/publicacao-34374-dano-moral-no-atraso-salarial-aos-servidores),
foi do advogado Tarso Genro, que defendia a tese ora esposada na Turma Recursal, que
diferencia o que é responsabilidade de Estado e de Governo. O escritório CSPM Advogados
Associados estava aguardando o julgamento ora apontado para preparar ações semelhantes
em âmbito estadual e também contra Municípios que tenham adotado parcelamento de
salários. O parcelamento por parte do Governo Estadual ocorre desde julho de 2015.
No julgamento, Eckert contestou a tese do Estado, apresentada através de um relatório da
Secretaria da Fazenda, que alegava uma situação nova de aumento das despesas e
diminuição das receitas para justificar o não pagamento aos servidores na data correta: “cai
por terra, a tese do ente público de se tratar de situação nova, quando ele mesmo afirma
vivenciar constante déficit, registrado no mínimo desde 1971, não se tratando, de forma
alguma, de contexto extraordinário que autorize o afastamento das garantias constitucionais
dos servidores públicos”.
“No que tange ao parcelamento dos salários, a par dos danos patrimoniais daí correntes, a
meu sentir é inquestionável a ocorrência de danos extra-patrimoniais, na modalidade de
dano moral puro - dano in re ipsa. Isto porque a falta de pagamento tempestivo dos
vencimentos/proventos do servidor público causa completa desestruturação de sua vida
privada, sendo inegável o abalo psicológico que sofrem quando arrostam a situação de não
poder honrar com compromissos ordinários como alimentação, aluguel, transporte, água,
energia elétrica, condomínio, escola de seus filhos, etc”.
O julgamento não decidiu o valor das indenizações. A definição e o prazo de pagamento vão
depender da tramitação de cada processo. Por se tratar de dano moral, que tem caráter
pessoal e individual, não cabe ajuizamento de ações coletivas. Cada servidor público, ativo ou
inativo, deverá encaminhar ações individuais.
Mais informações pelo telefone (51) 3023 8320 e pelo e-mail cspm@cspm.adv.br.

AÇÃO DA ASSUFRGS/CSPM CONTESTA MEDIDA
PROVISÓRIA DO GOVERNO E GARANTE
DESCONTO EM FOLHA DE CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL
15/03/2019

Publicada às vésperas do Carnaval, a Medida Provisória 873/2019 proíbe que o valor da
contribuição sindical seja descontado diretamente do vencimento dos servidores,
determinando que o pagamento seja feito apenas por boleto bancário e com autorizações
individuais.
Apontada como arbitrária pela Assufrgs (Sindicato dos Técnicos-administrativos da UFRGS,
UFCSPA e IFRS), a medida do Governo Federal visa impedir que os valores previstos para
serem arrecadados fossem recolhidos pela entidade representativa dos servidores. As
mensalidades sindicais vinham sendo realizadas em folha de pagamento desde o ano de
1990, mediante expressas autorizações individuais em favor do sindicato.
Diante disso, a CSPM Advogados Associados ingressou com ação judicial contestando a
Medida Provisória. “Essa medida governamental violou, a um só tempo, normas e princípios
constitucionais, além de Tratados de Organismos internacionais dos quais a República
Federativa do Brasil subscreveu e internalizou no seu ordenamento jurídico e dispositivos
legais e regulamentares”, afirmou o advogado Guilherme Pacheco Monteiro.
A Assufrgs e a CSPM apontaram a violação ao princípio constitucional da liberdade e
autonomia sindical, pelo qual é vedado ao poder público intervir na administração e
organização sindical, e a inconstitucionalidade da MP 873/2019, por violação ao art. 62 da
Constituição Federal, que limita à medida provisória aos casos cuja relevância e urgência
demandem a atuação legislativa excepcional. Além disso, a liberdade de organização sindical
também está assegurada pelas Convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT)
n.151/1978, ratificada pelo Brasil através do Decreto n.7.944/2013, e n.154/1981, ratificada
pelo Brasil através do Decreto n. 1.256/1994. Guilherme reitera que a MP prejudica não
apenas as entidades sindicais, mas os próprios filiados, “pois retira do sujeito a liberdade de
escolha da forma de exercer sua contribuição”.
A juíza federal Ingrid Schroder Sliwska determinou a manutenção do desconto da
mensalidade sindical em folha de pagamento dos servidores filiados à Assufrgs, suspendendo
os efeitos da Medida Provisória. Caso as universidades UFRGS e UFCSPA, e o IFRS, não
cumpram com a decisão, estarão sujeitos à multa diária.

PREVIDÊNCIA: CSPM DEFENDE
INCONSTITUCIONALIDADE DA REFORMA
DURANTE ENCONTRO COM TRABALHADORES
NO IFRS EM CANOAS
04/04/2019

O artigo 6° da Constituição Federal traz como um dos direitos fundamentais do cidadão o
direito à previdência social. Durante encontro com alunos, professores,
técnicos-administrativos e funcionários de empresas terceirizadas do Campus Canoas do
IFRS, o advogado da CSPM Guilherme Pacheco Monteiro defendeu o fim da tramitação da
proposta de Reforma por ferir este ponto da Carta Magna.
Segundo Monteiro, propor a capitalização é uma medida inconstitucional: "um regime onde
não haja a participação de toda a sociedade e que não tenha caráter solidário, ou seja, de uma
geração contribuindo para garantir o benefício da outra geração, não pode ser considerado
previdência. Portanto, se a proposta extingue a previdência, ela é inconstitucional". O
advogado citou ainda a retirada de regras da Constituição e a substituição por leis
complementares, a chamada Desconstitucionalização, como um dos pontos mais
preocupantes.
Na segunda parte do encontro organizado pela ASSUFRGS Sindicato e pelo SINDOIF - Seção
Sindical do Andes no IFRS, o advogado da CSPM esclareceu dúvidas dos presentes no
encontro. Um dos temas questionados foi sobre a possibilidade de haver Direito Adquirido.
Conforme Monteiro, a proposta pode vir a gerar diferentes interpretações também nesta
parte.
O encontro em Canoas foi mais uma atividade do Circuito de Diálogos sobre Previdência
Pública promovido pelos dois sindicatos. Nos próximos dias ainda ocorrerão encontros em
Viamão, Osório Porto Alegre e Rolante.
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