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DECISÃO DO SUPREMO QUE INVALIDOU NORMA DA REFORMA
TRABALHISTA PODE ABRIR CAMINHO PARA NOVAS REVISÕES  

“Estamos claramente diante de uma violação ao 
princípio da vedação do retrocesso.” Com esta 
a�rmação, o ministro Ricardo Lewandowski 
acompanhou o relator e mais 8 ministros do 
Supremo Tribunal Federal que declararam 
inconstitucional o trecho da Reforma Trabalhista que 
admitia a possibilidade de trabalhadoras grávidas e 
lactantes desempenharem atividades insalubres.

Esta medida era uma das 30 inconstitucionalidades apontadas pela CSPM Advogados 
Associados na cartilha publicada no ano passado com críticas à lei (Lei 13.467/2017). 
“Conforme alertado pelo escritório, a Reforma Trabalhista tem inconstitucionalidades e, 
se o STF cumprir seu papel, ele vai declarar outros trechos inconstitucionais”, ressalta o 
advogado Pedro Henrique Koeche Cunha. São dezenas de ações que tramitam na 
Suprema Corte e que ainda devem ser analisadas pelo plenário do tribunal.

Segundo Pedro, um tema que deve entrar na pauta em breve é o que trata da Assistência 
Judiciária Gratuita. A nova lei inseriu um artigo para limitar no processo trabalhista a 
gratuidade de justiça, permitindo sua concessão somente àqueles que recebem menos 
de 40% do valor do teto de benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 
Também acrescentou artigo que” impõe o pagamento dos honorários periciais a parte 
sucumbente, ainda que bene�ciária da justiça gratuita”.

Na cartilha com críticas à Reforma Trabalhista, a CSPM destacou que “ao criar limitações à 
gratuidade, a reforma impõe restrições de ampla repercussão ao exercício do direito de 
acesso à justiça, uma vez que os trabalhadores deverão considerar previamente 
probabilidade de êxito em cada um dos pedidos, e dos honorários que incidirão na 
diferença entre o valor postulado e o reconhecido. Terão ainda de considerar o risco de 
requerer a reparação de lesão que necessite de perícia judicial para sua comprovação”.

Em julgamento semelhante, a Suprema Corte do Reino Unido vedou a imposição de 
taxas para os trabalhadores acessarem os Tribunais, ao constatar que ela reduziu em 70% 
o ingresso de demandas trabalhistas naquele país.

Foto: Nélson Jr./SCO/STF



No bojo da revolução industrial do século XIX 
formaram-se organizações de assistência mutua, de 
adesão voluntária, com contribuição apenas dos 
trabalhadores, fundadas na solidariedade intraclasse. 
Poucos anos depois, surgiram os fundos agregando a 
contribuição das empresas, correspondendo 
objetivamente a uma concretização do valor 
“solidariedade” na vida social, com vistas a estabilizar 
a ordem capitalista, o que era de interesse      

empresarial e favorecia, naquela conjuntura histórica, as classes trabalhadoras.

Na década de oitenta do século XIX, na Alemanha, é editada a lei de seguros sociais 
instituindo a Previdência Social, com a contribuição e gestão do Estado, no governo de 
Bismarck, com o intuito de afastar “os riscos de uma revolução”. Pela primeira vez era 
acrescida à contribuição das partes da relação privada, a contribuição de toda a 
sociedade, através dos tributos arrecadados. Foi, portanto com a força do movimento 
operário e o medo de uma revolução, que avançou a concretização do valor 
solidariedade, penetrando no ordenamento como um princípio jurídico, para gerar 
obrigações jurídicas para toda a sociedade, tendendo mais tarde à uma solidariedade 
social plena no Estado Social.

A institucionalização dos direitos previdenciários no Brasil seguiu o mesmo caminho, 
tendo como base também a relação contratual de trabalho. O seu marco inaugural foi a 
criação das Caixas de Assistência para os trabalhadores urbanos, formadas por empresa, 
conforme regulamentação da lei nº 4682, de 1923. A sua instituição era facultativa, 
decorrendo caso a caso do concurso de vontades dos empregados e da empresa, que 
assumia a gestão, contribuindo ambas as partes para os fundos, sem contar com 
contribuição do Estado. Uma década depois surgem os institutos de aposentadorias e 
pensões, formados por categoria pro�ssional, criados por lei, agregando à contribuição 
das partes da relação de trabalho, a contribuição do Estado. Grande momento!

A solidariedade se manifesta também no Brasil, primeiro como um valor em expansão, 
pautada pelo crescimento dos movimentos sociais das classes subalternas. Depois 
ingressa no ordenamento geral do Estado, convertendo-se em princípio jurídico. Mais 
adiante, ao ser positivado na Constituição, a solidariedade assume o estatuto de um 
princípio constitucional fundamental (art. 3º), gerador de garantias institucionais 
fundamentais na parte orgânica da Constituição. Para o �nanciamento da Seguridade 
Social, foram imputadas obrigações fundamentais: (a) às empresas e aos empregadores, 
bene�ciários diretos do trabalho prestado ao longo da vida, (b) à toda a sociedade, 
bene�ciária mediata do trabalho (através dos tributos pagos), (c) aos entes federados e ao 
próprio trabalhador (art.195). E o 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.

A�rmando que a solidariedade positivada na Constituição é apenas entre gerações, na 
qual a geração de trabalhadores em atividade �nancia os benefícios da geração anterior 
e terá depois os seus benefícios �nanciados pelas gerações futuras, a doutrina ultraliberal 
quer aniquilar a base do Estado Social. Com a deformação do conceito, veicula a ideia da 
isenção dos obrigados que a Constituição aponta, para excluir dos cálculos duas fontes de 
�nanciamento e encontrar dé�cits crescentes nos dois sistemas previdenciários. A 
aprovação da PEC da previdência ensejará a instituição, por lei complementar, do sistema 
de capitalização individual, anunciado como “a nova previdência social”, levando a 
supressão das obrigações fundamentais do Estado e dos empregadores com o 
�nanciamento da previdência.

O único “obrigado” será o próprio trabalhador, que cobrará de si mesmo o direito de se 
aposentar. Ele será compelido a fazer uma poupança forçada, descontando em folha uma 
parte do salário, entregue a uma das empresas de previdência privada credenciadas, para 
aplicação no mercado, depois de separar o seu “dízimo” – uma taxa de administração 
incidente todos os anos sobre o capital acumulado. Os valores subtraídos mês a mês de 
milhões de trabalhadores serão destinados a investimentos geradores de 
desenvolvimento econômico, segundo o governo. Isto corresponde a uma inversão do 
sentido da solidariedade social, eis que agora serão os trabalhadores que irão destinar sua 
poupança forçada ao mercado, entidade na qual foi subsumida toda sociedade, apontada 
como bene�ciária.

No Chile da ditadura de Pinochet, o sistema de capitalização individual, introduzido por 
FRIEDMAN e PAULO GUEDES, na década de oitenta, resultou em aposentadorias de 
menos de meio salário mínimo e sobraram vidas quando o bene�cio aposentadoria se 
esgotou, Lá o “dízimo” das empresas de previdência foi crescendo a medida que as vidas 
foram tombando no caminho – de centenas credenciadas chegaram só seis, no �m da 
linha. Instituído o sistema de capitalização individual pela maioria eventual, será 
formalmente obrigatório para os novos servidores públicos e praticamente imposto aos 
trabalhadores que ingressarem no mercado.

Os que tiverem ingressado antes no Regime Geral, serão induzidos a migrar para a “nova 
previdência social”, ao disputar postos de trabalho com os novos, que não mais geram 
contribuição previdenciária para o empregador.

Neste futuro próximo, cada vez que a força de trabalho pedir ao homem trabalhador que 
a conduza ao mercado, irá lembrá-lo de que ela é portadora de um obsoletismo 
programado pela natureza, para recomendá-lo que seja prudente, levando junto sua 
carteira verde amarela, para con�ar ao mercado uma fração do seu salário.

O estado geral de resignação diante da reforma anunciada contrasta com o ânimo de 
mais de um século, quando o movimento operário metia medo na burguesia, 
mobilizando sua solidariedade. Para esta mutação concorre certamente o discurso 
incessante da mídia, ampli�cando a crise para indicar a reforma como bala de ouro 
salvadora da sociedade; uma sinfonia certi�cada pela “sabedoria”, com entrevistas de hora 
em hora, de algum catedrático das nossas universidades publicas ou privadas, 
doutorados nas escolas de economia dos EUA. Na verdade, as classes dominantes 
desenvolveram mecanismos de poder e controle que lhes permitiram perder o medo à 
Revolução. E com isso tratam de levar – também – de arrasto as boas conquistas do 
Estado Social e a própria noção iluminista do Estado Democrático de Direito.
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Aposentados que são portadores de doenças graves têm direito à isenção do imposto de 
renda e à contribuição previdenciária com base de cálculo diferenciada, conforme o inciso 
XIV, do artigo 6°, da Lei n° 7.713/88 e o parágrafo 21, do artigo 40 da Constituição Federal. 
Entre as enfermidades previstas na legislação estão tuberculose ativa, alienação mental, 
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e 
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, 
nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte 
deformante), entre outras.

Mesmo que conste na lista acima, um professor aposentado da UFRGS, portador de 
cardiopatia grave, teve negado pela instituição o pedido de isenções tributárias. A decisão foi 
tomada com base em um laudo emitido pela Junta Médica da universidade. Não tendo seu 
direito sido reconhecido pela União, o servidor procurou a CSPM Advogados Associados, que 
ajuizou ação para postular a declaração do direito à isenção do imposto de renda e à 
contribuição previdenciária com base de cálculo diferenciada, bem como à restituição dos 
valores indevidamente descontados a esse título desde a data da sua aposentadoria, com a 
devida incidência de juros e correção monetária.

Conforme o advogado Pedro Henrique Koeche Cunha, o caso serve de exemplo para 
trabalhadores que desconhecem a possibilidade de obtenção desse benefício. "Como 
demonstram os precedentes que elencamos na ação, não é necessário que o contribuinte 
esteja recolhido a hospital ou sem controle da moléstia para a isenção do imposto de renda. 
Conforme ensina a doutrina, a isenção em tela é do tipo subjetiva, uma vez que leva em conta 
a condição pessoal do sujeito passivo da relação tributária. E tal condição subjetiva deve ser 
levada em consideração pelo Judiciário para garantir-lhe a plenitude de sua dignidade – 
como assim faz a Constituição Federal ao dispor em seu art. 1° que a dignidade da pessoa 
humana é fundamento da República Federativa do Brasil”.

A ação ainda não tem data para ser julgada.

A luta de diversos setores da sociedade contra a Reforma da Previdência ganhou um reforço 
de peso nesta quarta-feira (05). A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), do 
Ministério Público Federal, encaminhou nota técnica aos parlamentares apontando a 
inconstitucionalidade da proposta. De acordo com o órgão, o estabelecimento de um novo 
regime com base em um modelo de capitalização altera o princípio da solidariedade 
estabelecido como núcleo central da Constituição Federal de 1988. “A ideia força da 
capitalização proposta pela reforma da previdência – comumente chamada de ‘poupança 
individual’ – é a do máximo egoísmo, em que cada qual orienta o seu destino a partir de si, 
exclusivamente. Nada mais incompatível, portanto, com o princípio regulativo da sociedade 
brasileira, inscrito no art. 3º da Constituição Federal, que é o da solidariedade”, critica a 
Procuradoria.

Entre outros argumentos, a PFDC também destaca o processo de desconstitucionalização do 
sistema, onde as normas das aposentadorias passariam a ser reguladas por lei complementar, 
um tipo de medida legislativa de mais fácil manejo e aprovação do que as propostas que 
alteram o texto constitucional.

As duas contestações estão presentes no Mandado de Segurança elaborado pela CSPM 
Advogados Associados e que foi impetrado no Supremo Tribunal Federal pelos deputados 
Henrique Fontana e Paulo Teixeira, do PT, Jandira Feghale, do PCdoB, e Marcelo Freixo, do Psol, 
no �nal de abril.

No documento que está sendo analisado pelo ministro Gilmar Mendes, os advogados 
contestam a criação do sistema previdenciário que estabelece apenas o trabalhador como 
contribuinte da sua aposentadoria: “em tal sistema, 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 �xado 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, separando-se, na fonte, parte do seu salário”.

Mesmo que o posicionamento não tenha efeito jurídico vinculante, o advogado da CSPM 
Thiago Mathias Genro Schneider ressalta que o posicionamento é importante pois aponta um 
indicativo do entendimento do MPF sobre a questão. “É relevante que o �scal da lei tenha se 
manifestado desta forma. Mesmo que haja a aprovação da reforma no Congresso Nacional, a 
contestação jurídica ocorrerá em diversos planos e com abrangência cada vez maior”.

A convergência do parecer da Procuradoria com o Mandado de Segurança também é 
evidenciada na defesa do modelo solidário da Previdência Social no Brasil. Além de constar no 
texto de 20 páginas elaborado pelos procuradores, a característica do sistema também foi 
destacada na coletiva de imprensa dos parlamentares que ingressaram com a ação. “A PEC 
fere os direitos fundamentais, a Constituição garante a todos os brasileiros o direito de uma 
Previdência pública. A PEC acaba com o sistema solidário de Previdência pública e joga tudo 
nas mãos dos bancos”, denunciou Henrique Fontana. “O direito à aposentadoria pública é 
cláusula pétrea”, completou.

“Antes mesmo da apresentação da Reforma ao Congresso, nós já apontávamos a 
preocupação com a substituição do modelo de solidariedade do atual regime previdenciário 
pelo sistema de capitalização”, acrescentou o advogado Tarso Genro, ex-ministro da Justiça.

Já o advogado Je�erson Alves, também da CSPM, destaca um recente levantamento realizado 
pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) em que é feita uma análise das alterações 
dos sistemas de previdência na América Latina e na Europa. “A manifestação da Procuradoria 
traz um elemento novo e revelador. A OIT, em seu levantamento, constata que o sistema de 
capitalização não funciona em lugar nenhum. Ele aumenta as desigualdades de gênero e de 
renda e apenas o setor �nanceiro é bene�ciado”.

Mais informações podem ser obtidas no site da Procuradoria: pfdc.pgr.mpf.mp.br.
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Alegando falta de recursos orçamentários, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul vem 
deixando de pagar na íntegra alguns valores referentes à adicional de insalubridade, 
auxílio-transporte, abono permanência, entre outros benefícios, mesmo reconhecendo o 
direito dos servidores. Diante disso, o Sindicato dos Trabalhadores Federais em Educação de 
3º Grau no Estado do Rio Grande do Sul, através da CSPM Advogados Associados, ingressou 
com ação civil pública para garantir os pagamentos com juros e correção monetária.

Em julgamento na primeira instância a ação foi rejeitada por questão processual. Semana 
passada, a 3ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, acolheu o 
recurso de apelação, acompanhando o voto da relatora do processo, desembargadora federal 
Marga Inge Barth Tessler: “o objeto da presente ação coletiva é claro e concreto. Trata da 
obrigação da Administração de pagar com juros e correção monetária os valores que 
reconheceu como devidos aos substituídos do sindicato autor, mas que ainda não pagou. O 
valor que eventualmente a UFRGS deverá pagar a cada servidor credor será perfeitamente 
individualizado por ocasião da execução. A ação coletiva, na espécie, é perfeitamente 
adequada ao �m almejado”.

O advogado Thiago Mathias Genro Schneider alerta que, em muitos casos, os servidores nem 
sabem que têm valores a receber: “a falta de previsão no orçamento não é justi�cativa para a 
administração postergar inde�nidamente o pagamento de direitos reconhecidos. Os 
servidores precisam �car atentos e conferir sistematicamente seus vencimentos para 
identi�carem possíveis descumprimentos da legislação”.

“A Administração ao reconhecer seus débitos, deve o pagamento integral e não somente o 
pagamento dos valores relativos ao exercício em que a vantagem foi reconhecida, como 
costuma proceder. A satisfação integral dos seus créditos é direito dos servidores. Não 
esqueçamos que a razoável duração do processo, tanto judicial como administrativo, é uma 
garantia fundamental, conforme disposto no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição”, 
concluiu a desembargadora Marga.

Estas ações também podem ser ajuizadas individualmente, a partir do reconhecimento do 
direito pela Universidade em processo administrativo próprio.

Mais informações pelo telefone (51) 3023 8320 e pelo e-mail cspm@cspm.adv.br.
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