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Carreiras Juridicas de Estado e a Reforma da Previdência 

Neste momento singular, em que nos é ofertada a rara oportunidade de reescrever a 
história do Brasil, reformas estruturais tendentes a estabilidade econôrnica e politica devem set 
concretizadas viabilizando, ao firn e ao cabo, urn futuro mais digno e promissor a nossa gente. 
Para que essas conquistas sejam legitimas, entretanto, igualmente imprescindivel se demonstra a 
estabilidade juridica, alcançada através da conservação das instituiçOes que dão plena 
sustentação ao Estado Democrático de Direito. Movidos por elevado senso de responsabilidade 
social e defendendo intransigenternente a participacão plena e efetiva da sociedade na 
construcão desta nova nação, os signatdrios reafirmarn: 

0 princIpio da separação dos Poderes figura em nossa Carta Maior corno cláusula 
imutável. A reducão do seu alcance, a mitigacão, ou rnesmo a ameaça tangencial ou oblIqua a 
cláusula pétrea, viola elemento estruturante da Rep6blica, ferindo, no lirnite, as garantias 
individuais dos cidadãos e os valores supremos eleitos pela Assembléia Constituinte de 1988, 
quais sejam, a seguranca e ajustica. 

As carreiras tIpicas de Estado, como Magistratura e Ministério Pi.iblico, são compostas 
pot agentes polIticos, membros de Poder aos quais, como se verifica nos paises democrãticos. é 
conferido urn plexo de prerrogativas a legitimar o exercicio independente das funcöes que ihes 
são cometidas, instituidas para a garantia da sociedade, bern como urn conj unto de restriçôes 
unicamente a eles aplicadas, o que os diferencia e singulariza. 

0 direito a aposentadoria piiblica integral dos agentes politicos, incorporado ao texto 
constitucional ha mais de 50 anos, cornpäe o quadro de garantias inerentes a funcão, 
representando investimento de elevado retorno social. 

A regulamentação da aposentadoria dos mernbros da Magistratura e do Ministério 
Püblico é imprescindIvel lei complementar de iniciativa exciusiva do Supremo Tribunal Federal 
e da Procuradoria-Geral da Rep6blica, respectivarnente, principio este que igualmente não se 
pode ver alterado por ernenda constitucional. 

Magistrados e Membros do Ministério PiThlico possuern direito adquirido ao regime 
juridico conternporâneo ao de sua admissáo. 

Para a realização da reforma da previdéncia social, cuja dimensão e impacto transcendem 
geracôes, são indispensãveis dados concretos e confiáveis que demonstrem sua necessidade e 
sut'iciência, como o conhecimento da estrutura orçamentaria, das renuncias fiscais, dos 
devedores e das fraudes, ate hoje sonegados da opinião p6blica e, pois, ausentes do debate. 
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CARREIRAS JURIDICAS E A REFORMA DA PREVIDENCIA 

Neste momento singular, em que nos e ofer-
tada a rara oportunidade de reescrever a história do Brasil, reformas 
estruturais tendentes a estabilidade econômica e poiltica devem ser 
concretizadas viabilizando, ao fim e ao cabo, urn futuro mais digno 
e promissor a nossa gente. 

Para que essas conquistas sejam legItimas, 
entretanto, igualmente irnprescindIvel se demonstra a estabilidade 
jurIdica, alcançada através da conservação das instituiçOes que dão 
plena sustentacão ao Estado Democrático de Direito. 

Movidos por elevado senso de responsabili-
dade social, e defendendo intransigenternente a participacao plena e 
efetiva da sociedade na construcao desta nova naçao, o Presidente 
do Tribunal de Justica do Estado da Paralba e o Presidente da Asso-
ciaçao dos Magistrados da ParaIba, signatários deste documento, 
reafirmam: 

0 princIpio da separacao dos Poderes figura 
em nossa Carta Major como cláusula imutável. A reducao do seu 
alcance, a mitigacao, ou mesmo a ameaca tangencial ou oblIqua a 
cláusula pétrea, viola elemento estruturante da Repüblica, ferindo, 
no limite, as garantias individuais dos cidadãos e os valores supre-
rnos eleitos pela Assembléia Constituinte de 1988, quais sejam, a Se-
guranca e a justica. 

As carreiras tIpicas de Estado, como Magis-
tratura e Ministério Püblico, são compostas por agentes polIticos, 
membros de Poder aos quais, como se verifica nos palses democráti-
cos, é conferido urn plexo de prerrogativas a legitimar o exercIcio 
independente das funçOes que ihes são cometidas, instituldas para a 
garantia da sociedade, bern corno urn conjunto de restriçöes unica-
mente a eles aplicadas, o que os diferencia e singulariza. 



1 
0 direito a aposentadoria publica integral 

dos agentes polIticos, incorporados ao texto constitucional ha mais 
de 50 anos, compOe o quadro de garantias inerentes a funçao, repre-
sentando investimento de elevado retorno social. 

A regulamentaçao da aposentadoria dos 
membros da Magistratura e do Ministério Püblico e imprescindIvel 
lei complementar de iniciativa exciusiva do Supremo Tribunal Fede-
ral e da Procuradonia-Geral da Repüblica, respectivamente, princI-
pio este que igualmente não se pode ver alterado por emenda cons-
titucional. 

Magistrados e Membros do Ministério Piibli-
co possuem direito adquirido ao regime jurIdico contemporâneo ao 
de sua admissão. 

Para a realizacao da reforma da previdência 
social, cuja dimensão e impacto transcendem geracöes, são indis-
pensaveis dados concretos e confiáveis que demonstrem sua neces-
sidade e suficiência, como o conhecimento da estrutura orçamentá-
na, das renüncias fiscais, dos devedores e das fraudes, ate hoje so-
negados da opiniao püblica e, pois, ausentes do debate. 

Joao Pessoa, 26 de marco de 2003. 
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PLINIO LEITE FONTES 
Presidente do TriJ,iinal de Justiça da ParaIba 

/ 

TONIO DE PADUA1TMA MONTE 
dente da Associaçao dos Magistrados 
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Carreiras JurIdicas de Estado e a Reforma da Previdncia 

Neste mornento singular, em que nos é ofertada a rara oportunidade de reescrever a 
história do Brasil, reformas estruturais tendentes a estabilidade econômica e politica devern ser 
concretizadas viabilizando, ao fim e ao cabo, urn futuro mais digno e promissor a nossa gente. 
Para que essas conquistas sejam legitimas, entretanto, igualmente imprescindIvel se demonstra a 
estabthdade juridica, alcançada através da conservação das instituicôes que dão plena 
sustentação ao Estado Dernocrático de Direito. Movidos por elevado senso de responsabilidade 
social e defendendo intransigenternente a participação plena e efetiva da sociedade na 
construção desta nova nação, as signatários reafirmam: 

0 princIpio da separacão dos Poderes figura em nossa Carta Maior como cláusula 
imutável. A reducâo do seu alcance, a mitigacâo, ou mesmo a ameaça tangencial ou obliqua a 
cláusula pétrea, viola elemento estruturante da RepiThlica, ferindo, no limite, as garantias 
individuais dos cidadãos e os valores supremos eleitos pela Assembléia Constituinte de 1988, 
quais sejam, a seguranca e ajustica. 

As carreiras tipicas de Estado, corno Magistratura e Ministério Püblico, são compostas 
por agentes politicos, membros de Poder aos quais, como se verifica nos paIses democráticos, é 
conferido urn plexo de prerrogativas a legitirnar o exercicio independente das funcöes que lhes 
são cometidas, instituidas para a garantia da sociedade, bern corno urn conj unto de restriçöes 
unicamente a eles aplicadas, o que os diferencia e singulariza. 

0 direito a aposentadoria püblica integral dos agentes politicos, incorporado ao texto 
constitucional ha mais de 50 anos, compôe a quadro de garantias inerentes a funcão, 
representando investimento de elevado retorno social. 

A regu!amentacão da aposentadoria dos membros da Magistratura e do Ministério 
Püblico é irnprescindIvel Iei complernentar de iniciativa exclusiva do Supremo Tribunal Federal 
e da Procuradoria-Geral da Repiiblica, respectivamente, princIpio este que igualmente não se 
pode ver alterado por ernenda constitucional. 

Magistrados e Membros do Ministério Pñblico possuem direito adquirido ao regime 
juridico contemporâneo ao de sua adrnissão. 

Para a realização da reforma da previdência social, cuja dirnensão e irnpacto transcendem 
geracOes, são indispensáveis dados concretos e confiáveis que demonstrern sua necessidade e 
suficiência., corno o conhecirnento da estrutura orçamentária, das renüncias fiscas, dos 
devedores e das fraudes, ate hoje sonegados da opinião püblica e, pois, ausentes do debate. 
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