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Resumo: 1. Introdução. 2. Os princIpios da separacao dos Poderes e da independência do Juiz: falsas 
tensOes corn o principio da isonomia. 2.1. Constituição e princIpios fundantes. 2.2, Estado Democrático 
de Direito e Poder Judicirio. 2.3.Principio da independência e prerrogativas da Magistratura. 2.4. 
Falsas tensôes. 3. Proventos de aposentadoria da Magistratura: limites materiais a emenda 
constitucional. 4. Crise fiscal e Estado-Providência. 5. A reforma da previdência social brasileira. 5.1. 
Nota introdutôria. 5.2. Composico do orçamento da seguridade social e os regimes existentes. 5.3. 0 
orcamento da seguridade social é deficitário ou superavitário? 5.4. A previdência dos servidores 
püblicos. 5.5. Regime de repartiçAo versus regime de capitalizacäo. 5.6. Quem ganha e quem perde 
corn a reforma da previdência. 6. ConclusOes (anexo I). 

1. Introduçâo 

A questâo previdenciária vem ocupando, corn acentuado destaque, espaco na agenda 
das reformas tendentes a harmonizaçâo das contas pCiblicas brasileiras. Propala-se 
diuturnamente e sem questionamentos que o Estado tornou-se caro demais para a sociedade', 
tendo como resultante urn deficit agudo, a exigir medidas "amargas e duras para a salvaçäo 
nacional"2 . Diante desse quadro, asseveram, ja no se justifica a manutençao de regimes 
previdenciários próprios, diferenciados para os servidores püblicos, pois colidentes corn o 
equilIbrio financeiro e atuarial que agora deve presidir o sistema. Ainda, no epicentro do 
debate, encontram-se as carreiras de Estado e as prerrogativas que as singularizam. 

0 tema, tal como proposto pelo recém-inaugurado Governo Lula, faz comprometer a 
noçAo de Estado, trazendo para a ordem do dia o desaflo enunciado por Dahrendor, de 
equacionar as variáveis crescimento econômico (criacâo de riqueza), sociedade civil (c.oesäo 
social) e liberdade politica 3 . No entanto, seu exame atento revela que as prernissas 
apresentadas como verdade inquestionável - colapso da previdéncia corn origem no regime 
dos servidores estatutários nào sao verdadeiras, como ficará evidenciado ao longo deste 
trabalho. 

'Vide, a respeito, Custo BrasH — mitos e realidade. Luiz macjo Lula da Silva (Coord). Petrópolis: Vozes, 1997. 
2  A capa da revista Veja de 22 de janeiro de 2003 estampava: "Reforma da previdência Ninguém quer iargar o 
osso: os militares e juizes fazem presào para manter aposentadorias privilegiadas. Mas, sem a reforma, o Brasil 
quebra." 

ORAl.), Eros Roberto. Estado, poLItkas puiblicas e projeto democrático. Revista do pos-graduacão da 
faculdade de direito da USP, v. 2. São Paulo: SIntese, 2000, p. 11. "( ... ) o trabaiho de traduzir os direitos 
consagrados pela Constituicão em uma realidade para a maloria da populacão, nào compete exciusivamente e 
nem sequer principalmente ao Supreme Tribunal Federal ou ao Judieiário, rnas requer a colaboracão dos demais 
ramos do governo, da sociedade em geral e o próprio desenvolviniento da econornia." (...) "As Constituiçôes 
rIgidas ( ... ) constituem autênticos mecanisnios antimajoritários. Dal as tensOes entre constitucionalismo - que 
privilegia a proteçào de direitos - e democracia - que enfatiza a regra da maloria." VIEIRA, Oscar \Tilhena.  A 
Constituiço e sua reserva de justica. São Paulo: Maiheiros, 1999, p. 9 e 23. 



Disseminadas informaçOes equivocadas, o pensamento ünico que se acaba instalando a 
partir desta viso midiática 4  e acritica faz corn que seja sumariamente desqualificada e tachada 
de casuIstica - porque destinada a preservaçâo de "privilégios" - qualquer dissensäo que 
proponha o aprofundamento do discurso em bases responsáveis, corn a investigaçäo de 
princIpios e garantias constitucionais 5 . 

Vê-se criado, assim, urn ambiente hostil junto a opiniào püblica (ou publicada), o que 
provoca a intolerância para corn os servidores páblicos e a Magistratura em especial, de pouco 
proveito para o eneaminhamento equilibrado e Util das proposicOes relativas a previdéncia 
social. 

De efeito, o reducionismo, isto é, a simplificacào da dirnensäo do processo, corn 
predomInio das abordagens atemporais e acontextuais, ao desconsiderar a importância cultural 
envolvida, traz como conseqUência a marginalizaçâo da voz e da realidade individual de seus 
atores6. Olvida-se que "a rnaioria, naturalmente, não é critério de verdade, apenas critério de 
açao. Tern por objeto decisôes poilticas, nao decisôes de foro nAo-polItico" . 

Portanto, antes de ideologizar a controvérsia, desprestigiando e vuigarizando 
instituicôes basilares da democracia brasileira, tal o Poder Judiciário, aigumas questOes de 
fundo se impOem. E este,justamente, o escopo do presente ensaio. 

2. Os principios da separacão dos Poderes e da independéncia do Juiz: falsas tensöes corn 
o princlpio da isonomia 

"A midia tende a gerar unia vulgata do discurso jurIdico e tuna ilusão de compreensão do direito. Forma-se urna 
"jurisprudênciajornalIstica" que desorienta, desinforma e apresenta o direito como instrurnento para resolução de 
males que definitivamente não cabe ao sistema juridico resolver." CAMPILONGO, Celso Fernandes. 0 direito 
na sociedade complexa. São Paulo: Max Limonad, 2000, p. 163. 

"0 Brasil so tern Constituição e dernocracia quando isso nâo atrapaiha as contas do governo (...). 
Advogados, 

juizes, membros do Minist&io PbIico e todos os brasileiros realmente desejosos de liberdade e conscientes de 
que, eliminando o direito, o que resta é o arbItrio, devem reagir vigorosamente." DALLARI, Dalmo de Abreu. 
Ditadura constitucional. 

FARIA, Alexandre. Pesquisa em redes estrategicas - deseobertas e reflexôes etnográficas. Revista de 
administracão de empresas, vol. 43, n° i, janeiro/fevereiro e ilrlarço 2003. São Paulo: Fundacão Getdlio Vargas. 

MIRANDA, Jorge. 0 homem e o Estado - direitos do homem e democracia. Coimbra: Almedina, 1999, p. 83. 
VIERA, Oscar Vilhena. A ConstituicAo e sua reserva de justica. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 10: "Os 
pontos de legitirnacão democrática vão alérn da vontade cambiante das maiorias populares". 



2.1. ConstituiçAo e princIpios 8  fundantes 

Conforme anota Canotiiho, a Constituição é o estatuto jurIdico do politico, 
compreendendo-se como politico não so o espaco institucional do Estado mas, sobremaneira, 
o da sociedade9 . 

E inquestionável a irnportância que assume o Estatuto Major' 0  na conformação das 
esferas de poder e, pois, na organizacão da vida em comunidade". Para meihor cornpreendê-lo 
e valorá-Io, tern-se desenvolvido a teoria dos princIpios, que figuram como "o c.oracào das 
constituiçOes contemporâneas, capitulo rico e inovador da teoria juridica, na era do p6s-
positivismo" 12 . 

A função do principio, enquanto norma, corLsiste em emprestar fundamento material e 
formal aos subprincIpios e demais regras integrantes da sistemática normativa' 3 . Os principios 
formam, nas palavras de Canotliho, "o cerne da ConstituiçAo e consubstanciam a sua 
identidade intrfnseca" 14 . Assim, "fazem eles [os princIpios constitucionaisi a congruência, o 
equilIbrio e a essencialidade de urn sistema jurIdico legItimo. Postos no ápice da pirãmide 
normativa, elevam-se, portanto, ao grau de Norma das normas, de Fonte das fontes" 15 . São, 
pois, o conteüdo primário e retor do sistema jurIdico-normativo fundamental de urn Estado 16 . 

"Dotados de originalidade e superioridade material sobre todos os contei'idos que formam o 

"Assim, a interpretaço do direito é (deve ser) dominada pela forca dos principios. Eles - os prinelpios - 
conferem coeréncia ao sistema. ( ... ) [Os principios] sâo mandamentos de otimizaçAo. Assim, a 
interpretação/aplicacão das regras jurIdicas é sempre determinada, conformada pelos principios. Refiro-me, 
evidentemente, nào a principios gerais do direito, porém aos princIpios de cada direito (a cada sociedade 
corresponde urn direito; o direito brasileiro, o direito argentino, v.g.); esses prinelpios de cada direito nada tern de 
metafisicos; resultam de uma construçAo histórico-cultural." GRAU, Eros Roberto. Quern tern medo dos juIzes 
(na democracia)? In Justiça e Democracia, n. 1, 1996, p. 107. "[Princfpio é] a norma ciue orienta a elaboraçäo 
de outras de primeiro grau, extralda, por deducâo, do sistema normativo, operando limitação das prOprias normas 
e auto-integração do sisterna." OLIVEIRA, Regis Fernandes cia. HORVATH, Estevão. Manual de Direito 
Financeiro. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 
9 Apud ESPINDOLA, Ruy Samuel. Conceito de principios constitucionais. São Paulo: RT, 1999, p. 72. 

"Expressam opçôes poilticas fundarnentais, configuram eleiçào de valores dticos e sociais como fundantes de 
uma idéia de Estado e de sociedade." ESPINDOLA, Ruy Samuel. Conceito de principios constitucionais. São 

Paulo: RT, 1999, p.  75. 
11  "0 fundamento dessa organizacão constitutiva da pólis era a autoridade da tradição e das leis fundadoras. Na 
época moderna, a idéia de Constituicào tornou urn sentido bern diverso, marcadamente funcional; ela existe para 
proteger o ser humano, mesmo o indivIduo mais rdprobo e hediondo, contra o abuso de poder. A Constituição 
moderna é urn instrumento de defesa dos governados contra os govemantes. Se ela nào exerce esse papel, se ela 
se limita a suprirnir os freios ou obstáculos ao exercIcio do poder em nome cia govemabilidade, nAo se está diante 
de uma Constituicão. "COMPARATO, Fábio Konder. Requiem para ama Constituição. 

2  ESPINDOLA, Ruy Samuel. Conceito de principios coustitucionais. São Paulo: RT, 1999, p. 71. 
13  Idem, p. 73. 
14 Apud ESPINDOLA, Ruy Samuel. Coneito de princIpios constitucionais. São Paulo: RT, 1999, p. 202. 
15  BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. Apud ESP1TNDOLA, Roy Samuel. Conceito de 

priucipios constitucionais. São Paulo: RT, 1999, p.  75. 
15  "A funçAo judicial é a função própria de urn poder de Estado, isto e, urna funcào poiltica por antonomásia. 
Uma função que tern a seu cargo - corno a executiva e a legislativa - a realização dos princIpios fundarnentais 
sobre os quais se assenta a organizacào do sisterna republicano e dernocrático adotado pela Constituicão 
Nacional." CARCOVA, Carlos Maria. Direito, politica e magistratura. São Paulo: LTr, 1996, p. 154 e 155. 



ordenamento constitucional, os valores firmados pela sociedade são transformados pelo 
Direito em princIpios" 1 . 

Neste sentido, o legisiador constituinte de 1988 elegeu a "separacão dos poderes" 18  
como urn dos elementos imprescindiveis ao estabelecirnento e mantença do Estado 
Dem.ocrático de Direito' 9 , corn supedâneo nas tradiçOes republicanas brasileiras e inspirado na 
experiência do constitucionalismo mundial dos ültimos duzentos anos, eievando-o, por essa 
razAo, a categoria de cláusula imutável20 . 

Bern por isso, rernemorando as raIzes históricas da separação dos poderes, comenta-se: 
"Proposta essa idéia [da separacão dos poderes] de maneira sistemãtica no século XVIII, corn 
O fim exciusivo de proteção da liberdade, mais tarde seria desenvolvida e adaptada a novas 
concepcôes, pretendendo-se entào que a separacão dos poderes tivesse também o obj etivo de 
aumentar a eficiência do Estado, pela distribuiçâo de suas atribuicOes entre órgAos 
especializados. Esta ültirna idéia, na verdade, so apareceu no final do século XIX, quando já se 
havia convertido em dogma a doutrina da separacâo dos poderes, corno urn artificio eficaz e 
necessário para evitar a formacao de govemos absolutos" 21 . 

2.2. Estado Democrâtico de Direito e Poder Judiciário 22  

Como visto, a separacao dos Poderes constitui eleniento indispensável a nocäo de 
Estado Democrático de Direito, compondo o equilibrado sisterna de freios e contrapesos, o 

17  ROCFIA, Cárrnem. Princlpios constitucionais da administraçäo püblica. Apart ESPINDOLA, Ruy Samuel. 
Conceito de princIpios constitucionais. São Paulo: RT, 1999, p. 76. 
18  Quando da Revolução Francesa, definiu-se: 'Toda sociedade em que a garantia dos direitos não é assegurada, 
nem a separacão de poderes determinada, nAo tern constituição" (Deciaracao dos Diiceitos do Hornem e do 
Cidadäode 1789, art. 16). 
19  Evidentemente, a mesma lógica é inaplicável a Estados totalitários ou autoritários. "Os Estados comunistas 
eram Estados de não-direito. A desesperada tentativa da perestroika para alicerçar a formacão de urn Estado de 
direito socialista demonstra que faltava o essencial de urn Estado de direito: a separaçäo cle poderes, a garantia de 
direitos e liberdades, o pluralismo politico e social, o direito de recurso contra abusos de fijncionários, a 
subordinação da administraçâo a lei constitucional, a fiscalização da constitucionalidade das leis. 0 Estado de 
direito é a antitese do totalitarismo estalinista ou autoritarismo tnonopolista da nomenklatura." Por outro lado, 
adverte o mestre lusitano, "as tentativas para recriar urn Estado absenteIsta ou urn Estado ;ubsidiário, nurna época 
de agressividade social e globalitarisnio ideologico, escondem a razoabilidade de jusfiça do Estado social de 
direito." CANOTILHO, J. J. Gornes. Estado de direito. Lisboa: Fundacão Mario Soares, 1999. 
20  Titulo I - Dos principios fundamentais: ( ... ) Art. 2°. São Poderes da Uniào, independentes e harrnônicos entre 
Si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. ( ... ) Da emenda a ConstituiçAo: Art. 60. A Constituição poderá ser 
emendada mediante proposta: (...) §4°. Nao será objeto de deliberacAo a proposta de ernenda tendente a abolir: 
( ... ) III - a separacAo dos Poderes. 
21  DALLARI, Dalmo de Abreu. Elernentos do Teoria Geral do Estado, p. 181, 
22  "0 Judiciário tern urna missào dificil: controlar a legalidade e a probidade dos atos administrativos, legislativos 
e judiciais. Possivelmente, o combate a corrupcão na Administração Piiblica figure entre as mais relevantes 
tarefas dos Magistrados modernos. Em razão disso, a independência judicial e a especificacao funcional do 
sistemajurIdico nunca foram tAo importantes. E intrigante, para dizer pouco, que, exatamente quando o Judiciário 
começa a consolidar o perfil institucional definido pela Carta de 1988, se discuta tanto o controle externo da 
Magistratura." CAMP1LONGO, Celso Fernandes. 0 direito an sociedade complexa. São Paulo: Max Limonad, 
2000, p.  92. 
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que so será verdadeiramente atingido se houver o necessário prestigiamento de suas 
instituiçôes e, claro, dos agentes que as compôern. 

Para tanto, "na dernocracia, a regra básica é manter elevadas as possibilidades de 
escoiha e abertas as alternativas de decisAo. Por isso o Estado Democrático de Direito 
estabiliza garantias aos direitos das minorias, da oposiçäo e da Magistratura. Sem estes 
mecanismos reduzem-se drasticamente aquelas possibilidades e alternativas. Eliminam-se, do 
mesmo moclo, as oportunidades de reversAo das decis8es" 23 . 

Todavia, a obliteraçâo dos canais polIticos e a impossibilidade de satisfaçAo das 
promessas de bern-estar pelo Estado (liberal e, também, social) 24 , impuseram ao Judiciário 
brasileiro o desgaste natura' do exercIcio do poder 25, fazendo, de urn lado, corn que parte da 
Magistratura se "avoque na condiçAo de representante do povo e, de outro, que os politicos 
pretendam amordaçar o Judiciário e submetê-lo a lógica do consenso popular, criando-se 
bloqueios que impedem o funcionamento tanto do sisterna jurIdico quanto do sistema 
politico"26 . 

Premido pelas carências sociais, acaba o Judiciário por confundir seu papel, 
assumindo, muitas vezes, "a técnica decisória do sistema politico (substituindo a vontade da 
lei pela das pracas) ou a Iogica do sistema econôrnico (adotando critérios de eficiência 
administrativa, alocaço de recursos e captaçao de clientela tIpicos de urn shopping center e 
näo de urn Palácio de Justica)" 27 . 

0 exemplo italiano, conhecido de todos como "operacAo mAos limpas", é ilustrativo. 
La, "a Magistratura italiana destruiu o antigo sistema partidário. As liderancas da repiThlica 
foram ou estào sendo processadas. Alguns dos principais Magistrados do Tribunal de Roma - 
conhecido na Itália como o 'Porto da Neblina', poiS os processos se 'perdiam' ou cram 
'esquecidos' em seus labirintos - forarn expulsos do Judiciário. SO uma Magistratura firme, 

independente e preocupada em cumprir as leis é capaz dessas proezas. Se estivesse 
comprometida corn o poder econôrnico ou corn o sisterna polItico-partidário, a lOgica do 
sistema juridico nâo teria se afirmado. Para isso, fol fundamental o autogoverno da 
Magistratura"28 . 

23  CAMPILONGO, Celso Fernandes. 0 direito na sociedade complexa. São Paulo: Max Limonad, 2000, p.  90. 

24  "De fato ha duas espécies de utopia: as utopias proletérias socialistas que tern a propriedade de nunca se 
realizarem, e as utopias capitalistas que tern a ma tendéncia de se realizarein freqUentemente". FOUCAULT, 

Michel. A verdade e as formas jurIdicas. Rio de Janeiro: Nau, 1999, p.  110. 
25  "Pretender fazer do Judiciário o salvador do Estado Social ou o substituto do administrador relapso (...) 

significa confundir racionalidade poiltica corn racionalidade juridica". CAMPILONGO, Celso Fernandes. 0 
direito na sociedade complexa. São Paulo: Max Limonad, 2000, p.  95. 
26  CAMPILONGO, Celso Fernandes. 0 direito on sociedade complexa São Paulo: Max Lirnonad, 2000, p. 76. 
27  CAMPILONGO, Celso Fernandes, 0 direito na sociedade complexa. São Paulo: Max Limonad, 2000, p.  76. 
28  Idern , p. 92. 
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2.3. Principio da independência e prerrogativas da Magistratura 

Na fèliz expressAo de Canotilho, "Os princIpios estruturantes da ordem constitucional 
ganbam concretizacào através de outros princIpios que densificani aqueles, iluminando o seu 
sentido )urIdico-constitucioflal e poiltico-constitucioflal, formando corn eles urn sistema 

interno" . 

Logo, o princIpio maior da "separacào dos poderes" densifica-se a partir da 
independência dos tribunais, sem a qual o Estado Democrático de Direito näo passa de mera 

caricatura30. Portanto, "nurn Estado de Direito pertence aos tribunals, através de juIzes 
independentes, 'dizer o direito'. Nurn Estado de Direito Democrático cabe aos Magistrados 
judiciais 'dizer o direito em nome do pov0" 31 . 

A independéncia da Magistratura constitui-se na pedra angular do Estado de Direito, 
uma vez que sua ausência redunda na negacão da justica. Urn juiz dependente não possui 
autoridade e, pois, carece de legitimidade para impor suas decisôes. 

NAo se pode olvidar, tampouco, que a imparcialidade do juiz, valor supremo que é, so 

se ye garantida pot força de sua independência. "Portanto, o enfraquecimento da 
independência do juiz constitui urna violaçào ao direito fundamental das pessoas, garantido 
pela Constituiçäo em seu art. 5°, incisos XXV e LIII, a verem seus conflitos de interesses 
julgados por juiz independente e imparcial" 32 . 

Assim sendo, "essa elevada rnissAo [de julgar, que interfere corn a liberdade hurnana e 
se destina a tutelar os direitos subjetivos, so poderia ser confiada a urn poder do Estado, 
distinto do Legislativo e do Executivo, que fosse cercado de garantias constitucionais de 
independência." E so as garantais funcionais que asseguram a independência e a 
imparcialidade dos membros do Poder Judiciário, Frevistas alias, "tanto em razào do prOprio 
titular mas em favor ainda da própria instituiçào" 

Dal concluir-se que para a consecuçâo do ideal da independência das decisôes é 
imprescindIvel a independência também do julgador. Por isso, foi dc cercado de garantias que 
the permitem assim exercitar o poder conferido, porque "quando alguma coisa tern valor 
supremo, rnerece supremo respeito" 34 . 

'Apud ROTHENBURG, Walter Claudius. Principios constitucionais. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 1999, p. 28. 
30 "A independéncia dos triburiais continua a representar urn principio fundamental em qualquer pals que aceite 
os princlpios mmnimos do estado de direito." CAETANO, Marcello. Manual de Cléncia PolItica e Direito 

ConstitucionaL Coimbra: Almedina, 1999, p. 206 
31  CANOTILHO, J.J. Gomes. Estado die direito. Lisboa: Fundacfto Mario Soares, 1999. 
32  ROCk-IA, José de Albuquerque. Estudos sobre o Poder Judicilrio. São Paulo: Malheiros, 2000, p.  50. Mais 
adiante, explicita o mesmo autor: "As garantias constitucionais dos direitos em geral e dos direitos fundamentais 
em particular so adquirem sentido quando se dispoe de urn apareiho judiciário apto a transformá-las em 
realidades concretas. Fora disso, não passam de 'declaraçôes de intençôes' ". p. 70. 
33 SILVA, José Afonso da. Curso e Direito Constitucional Positivo. 20 ed. So Paulo: Malheiros, 2002, p. 575. 
B  ECO, Uraberto. MARTINi, Carlo Maria. Em que crêem os que uAo crêem. 4 ed. Rio de Janeiro: Record, 
2000. "Adeinais, é inipossivel estruturar qualquer sociedade sobre o vácuo de valores." BRJLHANTE, Atila 
Amaral. Liberalismo e ética. Fortaleza: UFC, 1998, p.  71. 
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Tanto assim é que Pimenta Bueno, já em 1857, em elegante citaçäo referida pelo 
Ministro Néri da Silveira, observava: "Tirai a independência ao Poder Judiciário, e vós the 
tirareis sua grandeza, sua forca moral, sua clignidade, näo tereis mais Magistrados, sim 
comissários, instrumentos ou escravos de urn outro poder ( ... ) Näo é, pois, por amor ou no 
interesse dos juIzes, que o princIpio vital de sua independência deve ser observado corno urn 
dognia é, sim, por amor dos grandes interesses sociais" 35 . 

NAo é outra a irnportância conferida a Magistratura nos paises democráticos da Europa, 
valendo citar, ilustrativamente, a Constituiçäo do reino da Dinamarca, que em sen capitulo VI 
(0 Poder Judiciário), disciplina: 

"Art. 64. No exercicio de suas ffinçOes, os Magistrados devem guiar-se apenas 
pela lel. Eles nAo podern ser demitidos senäo em yirtude de julgarnento e nao 
podem ser transferidos contra sua vontade, exceto no caso de uma reorganizaço 
dos tribunais. Entretanto, o Magistrado do corn sessenta e cinco anos cumpridos 
pode ser colocado em disponibilidade sern diminuicào dos vencimentos, ate que 
ele atinja a idade de aposentadoria." 

Desde o Brasil Império, o Poder Judiciário manteve-se independente, por dispositivo 
expresso inserto na Constituiçäo de 1824, assim redigido: 

"Art. 151. 0 Poder Judicial é independente, 

(...) 
Art. 155. So por sentença poderào estes juIzes perder o lugar." 

A primeira ConstituiçAo da Repüblica dos Estados Unidos do Brasil, datada de 1891, 
incorporou a estas garantias a vitaliciedade e a irredutibilidade de vencimentos 36 . Acerca das 

prerrogativas da Magistratura, entAo recém-guindadas a categoria constitucional é elucidativo 
e atualIssimo o comentário de João Barbaiho U.C., a época: 

"Pretende-se corn esta garantia [vitaliciedade] premuni-los contra a pressão 
official e partidária. E preciso que o juiz nada tenha que temer ou esperar do 
governo e das potestades do dia. N'esta situaçào, devidamente abroquelado, cue 
cumprirá desassornbrado seo dever e resistirá as influências perturbadoras da 
justica. Entretanto, que, demissIvel seria elle muita vez dominado pela tentacAo de 
sacrificar o dever a conservaçao do cargo. E nada mais sábio do que pô-lo fora da 
dependéncia do poder que o nomeia e d'aquelles que n'esse poder influem. E 
como no deveria n'isto ser cuidadosa a Constituiçäo, quando ella deo aos 
Magistrados o poder de julgar dos actos da administraçào pflblica, bern como da 
constitucionalidade das leis? As decisöes e interpretaçôes constitucionaes de urna 
corporaço demissivel ou 'pro tempore', transformariam, afinal, a ConstituiçAo no 

31  Revista "In Verbis", 1MB, nov./96, p.  9. 
36  Art. 57. Os juIzes federais so vitalicios e perdero o cargo unicamente por sentença judicial. § P. Os seus 
vencimentos serAo determinados por lei a no podero ser diminuIdos. 
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que o governo quisesse. Isto posto, riäo seth fora de razo dizer-se que os 
Magistrados devem ser perpétuos para que perpétua possa ser a Constituiçäo. 
Além de tudo, a permanência e estabilidade que esta condiçào assegura ao titular 
do cargo, convida e attrahe para este as aptidôes, os mais competentes, que, 
conscios de seo mérito, no aceitariarn urna posiçào - conquanto mui digna e 
elevada - precária e insegura." 

Ao depois, respeitante a irredutibilidade dos vencimentos, explicita o insuspeitável 

jurista, em 1891: 

"Seos vencimentos... não poderão ser diminuldos. Outra garantia de 
independéncia. Para dar esta [a independência] no bastaria a vitaliciedade. Corn 
escasso vencirnento, nAo proporcionado a altura do cargo e importância de sua 
misso, o Magistrado ficaria escravo da necessidade e 'Le besoin d'argent est Ia 
pire des servitudes.' (...) Acirna de quaesquer consideracôes neste particular, ella 
collocou a irreductibilidade desses vencimentos, scm a qua!, no dizer de Story, 
teria sido inttil e quasi ridIcula a disposição que consagra a vitaliciedade. (...) E 
tinha dito Hamilton: ... Si o Magistrado executivo ou os juizes ficassem n'este 
artigo dependentes da legislatura, claro está que a sua independência a qualquer 
outro respeito seria inteiramente i!Iusória. Geral.rnente falando, dispor da 
subsistência de urn homem e dispor da vontade d'eIle. (..) A Constituição 
determina que os vencirnentos dos Magistrados no podero ser dirninuldos. Esta 
deterrninacAo é absoluta, nAo tern Iimitaçöes. E uma so que tivesse a inutilizaria de 
todo. ( ... ) A Constituiçâo quer a independência d'estes [jufzesi e esta não se dará si 
a autoridade legislativa puder, de qualquer modo, reduzir-Ihes o vencimento." 

A Carta de 1934 promoveu o incremento das garantias da Magistratura, fazendo incluir 
no rol a inarnovibilidade. 

A Constituiço promulgada em 10 de novembro de 1937, alcunhada de "polaca", no 
auge da ditadura Vargas, no rnodificou a estrutura das garantias da Magistratura. 

Corn a redemocratizaçao do pals, que se concretizou pela Constituiçào de 1946, 
inalterada restou a tradicional trIplice garantia dos juIzes, acrescentando-se a garantia de 
proventos integrais quando da inatividade 37 . 

A 24 de janeiro de 1967 foi dada a ptiiblico a Constituiço gerada pelo Regime Militar, 
a qual conternplou igualmente as garantias da Magistratura, inclusive dispondo sobre a 
integralidade dos proventos de aposentacào pois, em que pese a ausência do pleno Estado 

' "CapItulo IV- Do Poder Judiciário. (...) 
Art. 95. Salvo as restriçôes expressas nesta Constituicào, os juIzes 

gozatho das garantias seguintes: ( ... ) §1° A aposentadoria seth compulsória aos setenta anos de idade ou por 
invalidez comprovada, e facultativa após trinta anos de serviço püblico, contados na forma da Iei. §2° A 
aposentadoria, em qualquer desses casos, será decretada corn vencimentos integrais." 



Democrático, tinharn ciência os detentores do poder que nào se pode construir urna nação sem 
o Estado de Direito e, para este, e imprescindivel uma Magistratura livre e independente 38 . 

Pontes de Miranda, ao comentar os dispositivos da Carta Poiltica de 1967 neste 
particular, explicita: 

"A vitaliciedade sern irredutibilidade de vencirnentos seria garantia faiha. Aqui se 
tiraria parte do que ali se assegurou, a independncia econômica, elemento de 
relevo, que muitos reputam o major, da independência flincional." ( ... ) As 
garantias são direitos constitucionais, oriundos de regras juridicas diretas e 
imediatas, e não simples garantias institucionais. 0 Poder legislativo C Os outros 
poderes näo tern faculdade de i[nterpretar e conceituar vitaliciedade, 
inarnovibilidade e irredutibilidade de vencimentos. São conceitos da 
Constituição" 39 . 

A Carta CidadA de 1988, mantendo a tradição consagrada pela história constitucional 
de nosso pals, perpetuou as garantias da Magistratura, suporte da independência do juiz e, 
portanto, da separacão dos poderes. Quanto aos proventos de aposentadoria, trata o art. 93: 

"Art. 93. Lei compiementar, de iniciativa do Suprerno Tribunal Federal, disporá 
sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes principios: (...) VI - a 
aposentadoria corn proventos integrais é cornpulsória por invalidez ou aos setenta 
anos de idade, e facultativa aos trinta anos de serviço, após cinco anos de exercIcio 
efetivo na judicatura." 

Posteriormente, a emenda constitucional n° 20. de 15 de dezembro de 1998, que 
manteve inalterada a triplice garantia, remeteu a matéria referente a aposentadoria e pensão ao 
disposto no art. 40 da Carta Politica. Numa palavra, pela reforma previdenciária então 
promovida, rompeu-se princIpio secular de nosso direito constitucional, pois aos Magistrados 
foi dispensado tratamento idêntico ao conferido a todos os demais servidores do Estado, 
devendo-se agora contribuir por pelo menos 35 (trinta e cinco) anos, corn tempo minimo de 10 
(dez) anos de exercIcio no servico pblico e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se dará a 
aposentadoria. A isto, conjugou-se o requisito da idade: para os homens, no minimo 60 
(sessenta) anos e para as muiheres, no mInimo 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se se 
tratar de aposentadoria integral. Por outra, se proporcionais forern os proventos de 
aposentadoria, deverá o homem contar corn pelo menos 65 (sessenta e cinco) anos e a muiher, 
60 (sessenta) anos de idade. Estas as regras atuais, válidas para todo o funcionalismo pühlico. 

38  "Capitulo VII - Do Poder Judiciário. ( ... ) Art. 108. Salvo as restriçOes expressas nesta Constituicao, gozaräo os 
juizes da garantias seguintes: ( ... ) §1° A aposentadoria será compulsória aos setenta anos de idade, ou pot 
invalidez comprovada, e facultativa apes trinta anos de servico publico, em todos esses casos corn os 
vencimentos integrais." 

MIRANDA, Pontes de. Comentários 6 constituição de 1967. 
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2.4. Falsas tensôes 

Nâo se afiguram verdadeiras as anunciadas tensôes entre os prinelpios da separação 
dos poderes (e decorrente independência do juiz) e o da isonornia. 

Primeiro, porque os proventos de aposentadoria dos Magistrados encontram-se 
atualmente disciplinados pelas mesmas regras afetas aos demais servidores püblicos 40 . 

Segundo, porque nao se pode ignorar que as garantias da Magistratura e de seus 
titulares, como se dernonstrou a saciedade, dão suporte a sua efetiva independência e, por 
conseqUência, salvaguardam o principio major e imutável da separacão dos poderes. 

Terceiro, porque ha clara distinção constitucional entre tratamento normativo desigual 
e tratamento discriminatório (ou privilegiado), sendo aquele admitido e desejado pela norma 
major41 . 

Quarto, porque as desigualdades qualificadas pela ConstituiçAo fazem parte do sistema 
de valores da sociedade brasileira e, pois, colocam-se acirna do texto escrito na Carta Major, 
compondo urn quadro de normas (juntarnente corn outras de especial irnportância) que se 
podem denominar superpositivas ou, no dizer de Otto Bachoff, suprapositivas. 

Afinal, se todos somos iguais, como justificar salários diferenciados para funçôes 
desiguais? Ou, ainda, diante da crise fiscal pela qual passa o Brasil, por que admitir imunidade 
tributária aos partidos polIticos, suas fundaçôes, as entidades ditas filantrópicas, as igrejas, aos 

jomais, aos periódicos, as revistas? 

Simplesmente porque ha, na isonomia pretendida pela Constituiçäo, ponderacâo de 
valores, entendendo-se, por exemplo, que funçôes mais especializadas devem ser meihor 
remuneradas, que a garantia da liberdade religiosa e da liberdade de expressâo sao valores 
mais relevantes para a sociedade do que eventual recurso financeiro que possa ser carreado aos 
cofres pablicos através de tributos, mesmo que tais receitas sejam exciusivamente destinadas 
ao combate a fome, a criaçäo de oportunidades aos exeluidos, a eonstrucao de casas populares 

ou escolas. 

Demais disso, "critérios devern ser estabelecidos a fim de permitirem que as 
desequiparacOes sejam juridicamente toleráveis". A base do tratarnento "desigual" funda-se no 
princIpio da razoabilidade e na legitimidade do fim a alcançar. Nesta busca pelo equilIbrio, "é 
imperativo que o valor promovido corn a desequiparacao sej a mais relevante do que o 

40  Hoje, excepcionam tais regras somente Os professores que se dediquem exciusivamente ao exercicio das 
funçoes de rnagistério na educacão infantil, no ensino fundamental e no ensino médio (art. 201, § 8°, da 
Constituição Federal, corn a redacão que ihe foi emprestada pela emenda 20/98). Pam estes, o tempo de 
contribuicão flea reduzido em 5 (cinco) anos. Assim, para os homens, bastarn 30 (trinta) anos e, para as muiheres, 
25 (vinte e cinco) de contribuicâo. 
41  "Privilégio e discrirninacäo vm a ser, pois, desigualdade normativa sem respaldo no sistema constitucional, 
não se confundindo corn o tratamento normativo desigual que tern base objetiva e suporte constitucionah" 
ROCHA, José de Albuquerque. Estudos sobre o poder j udiciário. São Paulo: Malheiros, 2000, p.  161. 
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sacrificado por ela", isto d, deve-se verificar "Se o meio empregado e o fim perseguido sào 
compatIveis corn os valores eonstitucionais" 42 . 

A evidência, os valores supremos perseguidos pelo Estado Democrático de Direito, 
como a justiça43  e a seguranca44, ancoram-se no princIpio basilar da separacâo dos poderes 
(guindado a condico de cláusula imutável pelo constituinte originario) e este, de seu turno, no 
da independëncia dos juIzes, que para ser verdadeira e efetiva necessita concretizar-se formal e 
inaterialmente, o que se dá também e principalmente através dos proventos de aposentadoria. 

Neste contexto, gize-se, "igualdade e conceito relacional. Igual ou desigual em relacào 
a quê? A promoçao da igualdade significa, sempre, producAo de novas desigualdades. Assim 
como mais incluso também e sinônimo de rnais exclusAo. Nâo ha nem linearidade nem 
causalidade nessas relacOes: mais igualdade e mais inclusäo geralmente também redundam em 
mais desigualdade e mais exclusâo" 45 . 

3. 	Proventos de aposentadoria da Magistratura: limites materiais a emenda 
constitucional46  

Porque em jo questo de interesse social maior, supremo 47, que diz respeito a própria 

unidade, identidade4  e continuidade do Estado Democrático de Direito, optou o constituinte 
originário49  em garantir a Magistratura o exercIcio independente da funçAo, sob pena de se ver 
transformada em simulacro de Poder 50 . 

42 BARROSO, Luis Roberto. Temas de direito constitucionaL Rio de Janeiro: Reriovar, 2001, p.  160. 
43  Quando do julgamento da constitucionalidade da Medida Provisória no 173, que inipedia a concessäo de 
liminares e cautelares contra inámeras outras MPs, entendeu o STF que, embora constitucional, a medida 
poderia, no caso concreto, deixar de ser aplicada pelos Tribunais inferiores e JuIzes de primeira instãncia, caso 
entendessem que, na espécie, a "falta desses instrumentos pusesse em risco a realização da justica", VIEIRA, 
Oscar Vilhena. A ConstituiçAo e sua reserva de justica. São Paulo: Malheiros, 1999, p169. 
44  Consoante se verifica do preãmbulo da Constituicào Federal. 

CAMPILONGO, Celso Fernandes. 0 direito na sociedade complexa. São Paulo: Max Limonad, 2000, p. 
128. 
' Consuitar, dentre a excelente bibliografia existe no Brasil, as seguintes obras: LIMA, Regina Marta Cereda. 

Poder constituinte e poder reformador. Leme: Livraria de Direito, 1996. COSTA E S1LVA, Gustavo Just da. 
Os limites da refonna constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. LOPES, Mauricio Antonio Ribeiro. 
Constituinte reformador. São Paulo: RT, 1993. 
' As cláusulas intangiveis devem impedir "não so a supressão da ordem constitucional, mas também qualquer 

reforma que altere os elementos fundamentais de sua identidade histOrica". MENDES, Gilmar Ferreira. Os 

limites da revisão constitucional. Texto hásico de conferéncia proferida na Associaçäo dos Advogados de São 
Paulo, em 16 de marco de 1994. A mesma "identidade histOrica" se ye presente no constitucionalismo brasilciro 
em relacäo as garantias da Magistratura. 
48'Para Carl Schmitt, nào so fazia mister que a Constituição declarasse a irnutahilidade de determinados 
princIpios. E que a revisão não poderia, de modo aigum, afetar a continuidade e identidade da Constituicão." 
MENDES, Gilmar Ferreira. Os limites do revisão constitucional. Texto básico de conferCncia proferida na 
Associação dos Advogados de São Paulo, em 16 de marco de 1994. 
49  "A inquietude do constituinte de 1988 de nAo se preocupar somente com os direitos, senão ainda em como 
faze-los efetivos, também irnpOs ( ... ) a necessidade de contar corn uma certa dose de integridade ética e 
intelectual, coragem cIvica e criatividade, por parte dos juízes", o que, acrescentamos, será improvável que so 
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E esta zona de "reserva de justica tern corno finalidade assegurar a sobrevivência de 
certos valores que o constituinte considerou fundamentais para a conso1idaço das instituicOes 
e principios dernocráti cos" 51 , apesar de autores da estatura intelectual de Karl Loewenstein 2  
advertirern para a fragilidade dessa construcäo em momentos de crise. 

A preferência manifestada pelo legislador constituinte originário decorre do próprio 
sistema e, ainda assirn, veio explicitada na Carta Poiltica, a urn de espancar quaisquer 
dávidas53 . 

Por essa razao, diz-se que ocorreu urn proc.esso de substantivaco do direito 
constitucional, 'passando a legitirnidade da producao legislativa, assim como a da reforma da 
Constituiçào, a estar vinculadas nAo sornente a realizaçAo de urn procedimento, mas a 
submissâo a urn Direito corn conteüdo ético, que busca seu fundamento nos direitos humanos, 
no direito natural e nos princIpios do Estado de Direito e da separacäo dos poderes" 54 . 

A partir do julgamento das ADINs 926-5 e 939-7, forarn superadas as incertezas 
respeitantes a possibilidade de declaracao de inconstitucionalidade de emenda que colida corn 
os princIpios retores da Carta PolItica 55 , reduzindo as chances de que "urna rnaioria aja sob o 
dornInio de uma paixão rnomentânea ou interesse de curto prazo" 56 . A conta disso, impôem-se 
dois questionamentos: 

Poderá emenda constitucional modificar as garantias conferidas a Magistratura? 

0 direito a aposentadoria integral dos juIzes insere-se no ccnceito de cláusula 
imutável?57  

A primeira pergunta responde-se negativarnente, quer dizer, "inseirern-se [as garantias 
da Magistratura] no campo das limitacöes materiais a atuaçAo do poder constituinte derivado 
sendo, por essa razao, intangIveis. Nao se admite que o poder constituinte derivado possa 

verifique no futuro, a continuar a sistemática precarização a banalizacão do Poder Judiciário. VIEIRA, Oscar 
Vilhena. A Constituicão e sun reserva de justiça. São Paulo: Maiheiros, 1999, p.  8. 

Por essa razão, ve Bryde proxirnidade entre limites materiais de revisão e cláusulas pétreas. "Se o constituinte 
considerou determinados elementos de sua obra tAo fundamentals que os gravou corn cláusulas de imutabilidade, 
d legItirno supor que nelas forarn contemplados os princIpios fundamentais". MENDES, Gilmar Ferreira. Os 
limites da revisAo constitucional. Texto básico de conferéncia proferida na AssociaçAo dos Advogados de São 
Paulo, em 16 de marco de 1994. 
51  VIEIRA, Oscar Vilhena. A Constituiçäo e sun reserva de justica. São Paulo: Malheiros, 1999, P.  7. 
52  LOEWENSTEIN, Karl. Brazil under Vargas. New York, Russel & Russel, 1973. Apud VIEIRA, Oscar 
Vilhena. A ConstituicAo e sun reserva de justiça. São Paulo: Malheiros, 1999, p.  24. 
53  Preâmhulo, art. 2° e art. 60, § 4°, Constituicão Federal de 1988. 
54  VIEIRA, Oscar Vilhena. A ConstituicAo e sun reserva de justia. São Paulo: Maiheiros, 1999, p. 25. 
55  Isto, a contar do julgarnento das ADINs 926-5 e 93 9-7. 
56  VIEIRA, Oscar Vilhena. A Constituição e sun reserva de justica. São Paulo: Malheiros, 1999, p.  117. 
57  "As cláusulas pdtreas representarn, na realidade, categorias normativas subordinantes que, achando-se pré-
exciuldas, por decisAo da Assembléia Nacional Constituinte, evidenciam-se como temas insuscetiveis de 
rnodificacAo pela via do poder constituinte derivado". Excerlo de voto do eminente Ministro Celso de Mello, no 
Supremo Tribunal Federal, apud VIEIRA, Oscar Vilhena. A Coustituiço e sun reserva de justica. São Paulo: 

Malheiros, 1999, P.  164. 
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diminuir näo so as garantias individuais, corno ate mesmo e principalmente as garantias 
asseguradas pelo poder constituinte originário aos membros de urn dos Poderes da 
Rep6blica"58 . 

Pode-se afirmar, sem urn mInimo de desvio interpretativo, que as garantias da 
Magistratura59  inscrevem-se dentre as cláusulas irnuIáveis, pois sern elas nAo haverá efetiva 
independéncia de julgar e, assirn, no ha como falar em separacâo dos poderes, elemento 
indissociável do nic1eo básico da Constituiço 60 . Logo, ha expressa vedaçäo constitucional em 
relacão a modificaçAo das prerrogativas da Magistratura, porque se estaria al ferindo 
frontalmente o disposto no art. 60, § 40, inciso 111, da Carta da Repüblica. 

Impende sublinhar, corn a necessária intensidade, que "no regime democrático, ate o 
povo soberano sofre limites no exercIcio de seus poderes. Se o povo ou, a fort/or!, os seus 
representantes pudessem alterar uma norma constitucional ao seu alvedrio, o Estado de Direito 
seria mera fic9o" 61 . 

A segunda proposicào, da imutabilidade/mutabilidade do estatuto da Magistratura a 
respeito dos proventos de aposentadoria, objeto principal deste estudo, merece detida 
atenco62 . 

De inIcio, é importante recordar a singularidade da questAo remuneratOria da 
Magistratura, coihendo-se o ensinamento lapidar do saudoso Ministro Luis Gallotti: 

"As majoracOes dos vencimentos da Magistratura deveriam ser 
automáticas, independentemente da interferência dos outros poderes, 
previstas, expressamente, na Constituiço e sujeitas, tào-só, ao 
implemento de determinadas condicOes, tais como alteraçAo do salário-
mInimo, majoracAo dos vencimentos paradigmas da cipula dos outros 
poderes ou aumento do custo de vida, tudo de modo a afastar a duvidosa 
constitucionalidade das aludidas interferéncias, inclusive a deselegância e 
a gratuita hostilidade dos que, bern fornecidos de vantagens e regalias, 

HORTA, Raul Machado. Estudos de direito constitucional. 1995, p. 95, apud MAZZILLI, Hugo Nigro. A 
reforma constitucional e as garantias da magistratura. http://www.amperj.org.br . 
59  As garantias da Magistratura inscrevern-se, inapelaveirnente, dentre os elementos essenciais da ConstituicAo. 
Assim, a alteracào desses elementos configuraria no urna simples reviso, "mas verdadeiramente a sua própria 
supressão". Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. Os limites da revisäo constitucional. Texto básico de conferência 
proferida na Associação dos Advogados de So Paulo, em 16 de marco de 1994. 
60 	As cláusulas superconstitucionais voltam-se a proteçäo das instituiçôes bãsicas da Constituicäo, entre as 
quais seus principios substantivos e procedimentais de justiça." VIEIRA, Oscar Vilhena. A ConstituicAo e sua 
reserva de justica. Sào Paulo: Malheiros, 1999, p. 140. 
61  COMPARATO, Fábio Konder. Requiem para uma ConstituiçAo. E ainda: "lmaginar que näo o povo, ou seus 
representantes especiais, eleitos para o exercIeio dessa tarefa exciusiva, mas sim os próprios governantes possam 
dotar o pals de unia ConstituicAo, ou reformar a que está em vigor, é urn despautério logico e politico." 
62  "Se partirmos da idéia, já assente, de que o constituinte de 1988 nào pretendeu instituir dois sistemas paralelos 
de reforma da Constituicào, limitando-se a estabelecer urn processo especial de revisAo, ciue deveria ser realizado 
segundo regras proprias, em periodo especificarnente definido, resta inequlvoco que qualquer tentativa de tornar 
permanente esse processo revelar-se-ia incoropativel corn a Constituição." MENDES, Gilmar Ferreira. Os limites 

da revisão constitucional. Texto bãsico de conferéncia proferida na AssociaçAo dos Advogados de SAo Paulo, 
em 16 de marco de 1994. 
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lançam labdu sobre lidirnas interpretaçôes judiciárias, de auto-atribuição 
de pingues vantagens, as quais nAo se alceiarn e não se equiparam ao que 
obtêm ou podem obter os catOes bern servidos, isentos, aos demais, da 
sobrecarga avassalante de serviço e de responsabilidade, cornetidos a 
Magistratura" (Trecho transcrito pelo eminente Ministro Luls Gallotti, no 
"relatório" sobe o Recurso Extraordinário n° 42 950, na R.D.A. 59, pág. 
190; no D.J. de 222.60)63. 

Vale lembrar que os JuIzes são agentes polIticos, membros de Poder, corno o são o 
Presidente da Repitb1ica, o Governador, os Senadores e os Deputados. 

0 problema que se coloca, objetivamente, e o de saber ate que ponto a modificaçao dos 
proventos da inatividade da Magistratura comprornete sua independéncia e poe em risco, ao 
firn e ao cabo, o princIpio rnáximo, intangIvel. 

Duas opçOes apresentam-se neste ponto. Pode-se, por urn lado, "engessar" o Texto 
Major, aurnentando demasiadarnente o raio de abrangéncia das regras tocadas pela 
imutabilidade. Por outro, "Se se incorrer na tentação de urna interpretação restritiva, abre-se a 
possibilidade de flexibilizar ainda mais o processo de reforma, deixando os valores 
fundamentais da ConstituiçAo totalmente vu1neráveis64 . 

Pelo que representa para a nação 65, o princIpio da separacão dos poderes (e a 
independência dos juizes) nAo se pode ver mitigado, mesmo que tangencialmente, atravCs de 
expedientes menores, que coloquem em risco, por exemplo, o recrutamento dos mais 
destacados talentos jurIdicos para as fileiras da Magistratura, desestirnulando-os corn a certeza 
de urna vida repleta de privaçOes pessoais e familiares, sem qualquer perspectiva de dignidade 
quando da aposentaçAo. 

Dc nossa parte, nào temos düvidas: os proventos de inatividade dos juIzes devem ser 
tratados de modo a evitar o sacrificio de sua independência e, pois, da separacäo dos Poderes e 
da justiça, valor supremo do Estado brasileiro, consoante se infere do preâmbulo da 
Constituição Federal. 

Ao definirmos o nivel de independência e qualificacão de nossos Magistrados 
estaremos, sirnultaneamente, explicitando a nós mesmos e ao mundo o pals que desejarnos 
recriar e a dimensAo ética que pretendemos deixar as geracOes que irAo nos suceder. Estas 
opçOes passarn, necessariamente, pelo grau de sinceridade que move os que decidern e pelo 
senso de responsabilidade social que os orienta. 

Assim, trivializar a Magistratura a pretexto de satisfazer o "desejo popular" de 
igualizacão ou corn o objetivo de equacionar mornentanearnente as contas do tesouro tern 
sentido apenas para o cenário politico do dia ou, ainda, para sinalizaçào aos mercados e 

In OLIVEIRA, Abreu de. Aposentadoria no servico publico. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1971, p. 348. 
64  V[EIRA, Oscar Vilhena. A Constituiçâo e sua reserva de justica. Sào Paulo: Malheiros, 1999, p.  137. 
61  Os direitos e garantias essenciais a liberdade humana encoritram-se acima da possibilidade de emenda, 
destacando-se, dentre todas as vedacôes, em nossa percepcão, a respeitante a separacào dos poderes. Vide 

VIEIRA, Oscar Vilhena. A Constituição e sun reserva de justica. Sâo Paulo: Malheiros, 1999, p. 164. 
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instituiçôes financeiras. A conseqtiência da mediocrização do Poder Judiciário tende a ser, no 
limite, a fragilizacAo da cidadania brasileira, na medida em que se esboroa urn dos princIpios 
nucleares e estruturantes da organizacâo poiltica nacional. 

0 encaminhamento da reforma previdenciária por esta senda, arriscamos dizer, 
encontra-se verdadeiramente distante do necessário para a construço de urn pals decente, 
democrático e plural. 

Mesmo inexistindo correspondência entre o principio da irredutibilidade de 
vencimentos e a questAo envolvendo a integralidade dos proventos na inatividade, pelo fato de 
aquela dizer respeito a garantia do exercicio do cargo, temos como imutável (limite material) 
esta ültima cláusula constitucional. 

E o argumento apresentado (intangibilidade referente a integralidade dos proventos de 
aposentadoria da Magistratura) no se sustenta apenas no principio do direito adquirido, isto 
é, para os que já se encontram judicando. Se se está colocando em pauta o que de mais valioso 
ha para o Estado Democrático de Direito Brasileiro, suas razöes transcendem, a obviedade, o 
aspecto temporal. 

Está-se cuidando daquilo que a doutrina denomina de cláusulas superconstitucionais, 
quer dizer, daquele "conjunto de principios fundamentals que - reconhecidos expilcita ou 
implicitamente pela ConstituiçAo - se encontram em posicão hierarquicamente superior em 
relacão aos demais preceitos da Constituição; esta hierarquia constitucional, contestada pela 
maioria da doutrina, pode ser comprovada sob a perspectiva mais comum aos positivistas, que 
se refere a impossibilidade de se reformar as chamadas cláusulas pétreas pelos procedimentos 
de reforma ordinária da Constituição, e da possibilidade de se controlar a constitucionalidade 
de emendas a constituiçào em face destas cláusulas". 67  

Tal plexo de garantias, desta forma, apresenta-se inderrogável, e qualquer tentativa, 
mesmo que obliqua, de precarizar o Poder Judiciário leva a marca da inconstitucionalidade. 

Poder-se-ia argumentar, ao revés, que a imutabilidade nào alcança a situaçAo aqul 
prevista, pois a Carta da Repüblica veda somente a proposta de emenda "tendente a abolir", no 
caso, a separaço dos poderes. 

Numa palavra, para esta vertente, a modificacäo dos critérios para obtençAo da 
aposentadoria pelos membros da Magistratura nâo teria o condAo de pôr em risco aquele 

66  Art. 5°, inc. XXXVI, Constituicão Federal de 1988. A tItulo ilustrativo, destaca-se precioso comentário de 
Eduardo Espinola, realizado em 1924: "Aos juizes assegura a ConstituicAo a vitaliciedade, a inamovibilidade e a 
irreductibilidade dos vencimentos. Declara ainda emphaticamente que os cargos inamoviveis - são garantidos em 
toda sua plenitude. Quer isto dizer que os direitos e vantagens, em cujo exercIeio entram immediatamente por 
effeito da acceitaçAo de sua nomeação, em hypothese nenhuma podem soffier modificaçôes; assim também os 
direitos futuros, subordinados as condiçôes preestabelecidas pelas leis vigentes a esse tempo, nAo toleram 
qualquer alteraçao, escapando, portanto, a efficiência des leis posteriores". Questes juridicas e pareceres. São 

Paulo: Monteiro Lobato, 1925, p.  433. 
67  VIEIRA, Oscar Vilhena. A Constituicão e sna reserva de justica. São Paulo: Malheiros, 1999, p.  168. 
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princIpio intangIvel, havendo espaco para "alteraçOes tolerãveis ate imecliatamente antes do 
ponto em que se caracteriza a tendência a extinçao"68  [do princIpio da separacao dos Poderes]. 

Esta possibilidade interpretativa, no entanto, em nosso sentir, restou repelida pela Corte 
Suprema quando do julgamento das ADINs 69  que questionavam a emenda constitucional 
instituidora do IPMF - Imposto Provisório sobre Movimentaçôes Financeiras. Naquela 
oportunidade, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade da novel 
emenda, utilizando argumentacào coincidente corn a aqui esposada. A questAo levantada dizia 
respeito a dois aspectos: a) incidéncia do novo imposto também sobre a movimentaçAo 
financeira dos MunicIpios e Estados e b) cobrança do imposto no mesmo exercIcio financeiro 
em que instituldo. 

Para declarar a inconstitucionalidade da emenda corn fulcro no item "a" (figuracAo dos 
MunicIpios e Estados como sujeito passivo do imposto), o Supremo Tribunal Federal utilizou-
se do entendimento seguinte: "sendo a imunidade recIproca elernento essencial do 
federalismo, e sendo a Federaçâo uma cláusula pétrea - por forca do art. 60, § 40, 1, da 
ConstituiçAo -, nAo ha outra alternativa ao Tribunal senào declarar a ernenda 
inconstitucional"70 . 

Doutra feita, disse a Corte Major, além de ferir o pacto federativo, a ernenda em 
destaque violou os direitos e garantias individuais (item "b", acima), pois "senclo o princIpio 
da anterioridade uma garantia constitucional do contribuinte, deveria receber a protecao 
especial dispensada pelo art. 60, § 40, IV, da Carta Poiltica. ( ... ) Mesmo no se encontrando no 
capitulo que consagra os direitos individuais, o princIpio da anterioridade, sem qualquer 
dUvida, consistia em urn direito individual, coberto pela garantia de intangibilidade" 71 . 

No caso em comento, entendeu o Supremo Tribunal Federal que "uma interpretaço 
tAo ampla do que deveria ser compreendido como direitos individuais, para efeito de limitar o 
poder de emenda" 72 , nAo impediria eventuais reformas a Carta Poiltica. 

Como se percebe, nosso excelso sodalIcio empregou a expressAo "tendente a abolir", 
constante do art. 60, § 40, da ConstituiçAo, como sinônimo de "afetar", emprestando-Ihe urn 
caráter "extremamente sensivel". "Na cohrança do IPMF dos Estados, o Supremo decidiu, de 
forma unânime, que a emenda era inconstitucional, pois ofendia e ameaçava o pacto 
federativo. (...) Para o Ministro Carlos Velloso a suspensäo do princIpio da imunidade 
recIproca ofende o pacto federativo, enfraquecendo-o" 73.  Portanto, tende a aboli-lo. 

6€ Manifestacäo do "Advogado do governo" na Adin 926-5, cf. VIEIRA, Oscar Vilhena. A Constituição e sua 
reserva de justica. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 165. 
69  ADINs 926-5 e 939-7. 
70  idem, p. 164. 
71  VIEIRA, Oscar Vilhena. A Constituicäo esua reserva dejustica. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 165. 
72  "Como afirma Carlos Velloso, 'o argurnento não deve impressionar' ". ( ... ) "As reforrnas constitucionais 
precipitadas, no sabor das conveniências politicas, nào levam a nada, gerain insegurança juridica, e a insegurança 
jurIdica traz a infelicidade para o povo" . VIEIRA, Oscar Vilhena. A Constituiçäo e sua reserva de justica. São 
Paulo: Malheiros, 1999, p.  167. 
71  Idem, p. 182. 
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Destarte, o Suprerno Tribunal, no julgamento do IPMF, "demarcou sua posico de 
intransigëneia corn qualquer violaco dos principios e direitos protegidos como cláusuias 
superconstitucionais." (...) "Para o STF, o fato de o princIpio da anterioridade ser rotulado pela 
Constituiçäo como uma 'garantia' fez possIvel sua protecào como cláusula 
superconstitucional" 74 . 

Na mesma esteira, a Constituicâo Federal fornece especial proteçAo ao princIplo da 
separaçäo dos poderes, "elemento essencial para a realizaco do constitucionalismo 
democrático. ( ... ) Mais do que urn mecanismo organizador das diversas tarefas a serem 
realizadas dentro do Estado, a separaçAo dos Poderes constitui principlo ético, na medida em 
que estrutura a própria idéia de Estado de Direito. E por intermédio da separação dos Poderes 
que se reconhece a exigéncia de lei genérica, universal e abstrata, aprovada democraticamente 
pela representacâo popular, como ünico mecanismo capaz de vincular as condutas dos 
indivIduos. Também é a idéia de separaço dos Poderes que coloca limites a açâo do 
Executivo, que se transformou, corn o constitucionalismo moderno, num poder sub legem. Por 
fim, a independéncia do Poder Judiciário, enquanto poder neutro, responsável pela resoluçao 
de conflitos a partir da legislacao e da própria Constituiçao, é o ponto essencial no apenas na 
construcão do Estado de Direito, como da própria democracia. Trata-se de garantia 
fundamental do cidadao contra as iniciativas individuals e püblicas de interferência em sua 
esfera de dignidade" 75 . 

Em conclusão, para os efeitos do art. 60, § 40, da ConstituicAo Federal, a expressâo 
"tendente a abolir" 76  possui caráter extrernamente sensivel, e qualquer proposta quc "ofenda", 
"enfraqueca", "mitigue", "atenue", "reduza o siguificado" 77  ou "arneace" a separaçAo dos 
Poderes ou a aplicaçao da justica e, pOiS, os direitos e garantias individuais, mesmo que 
tangencial ou obliquamente, sequer poderá ser objeto de deliberaçAo, sob pena de se "deflagrar 
urn processo de eroso da própria Constituicâo" 78 . 

Assirn sendo, tendo em conta a realidade histôrica constitucional brasileira, a garantia a 
integralidade dos proventos de aposentadoria dos Magistrados inclui-se dentre as regras 
tocadas, cobertas pela irnutabilidade. 

4. Crise fiscal e Estado-Providência 

Num contexto de redefiniçâo do papel do Estado na economia, a partir do fim da 
Guerra Fria e do ressurgimento do ideal da Eu.ropa unificada, surgem pressôes as mais 
diversas corn vistas a diseiplinar as atividades do poder püblico, evitando o desperdicio de 

74  Idem, p.  182. 
75  Idem, p. 244. 
76 "Art. 60. A Constituicão poderá ser ernendada mediante proposta: (••) § 40 Não será objeto de deliberaçAo a 
proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado; II - o voto direto, secreto, universal e 
periódico; III a separação dos Poderes; IV - os direitos e garantias individuais." 77 

 MENDES, Gilmar Ferreira, Os limites da revisão constituclonal. Texto básico de conferência proferida na 
Associação dos Advogados de São Paulo em 16 de marco de 1994. 
711 Jdem 
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receitas, reduzindo e limitando despesas, induzindo, enfirn, açOes de govemo a se 
transformarem, a pouco e pouco, em acOes de Estado. 

Desta forma, diante do agigantarnento do Estado e, mais, corn o estrangulamento da 
atividade produtiva - capitaneado pela "questo tributária" -, resolveu-se desmantelar o 
"Estado providência", agora identificado corn o "Estado ineficiência". 

Buchanan79, de maneira curiosa e bem-posta, atribui o aumento das despesas p(iblicas a 
indisfarçável disputa que ocorre entre o "processo politico" e o "processo de mercado". Ora, 
sustenta o autor, uma vez que o mercado distribui renda de forma desigual e o processo 
politico distribui votos indistintamente, este iiltimo tende a valorizar, no momento da decisAo, 
aquelas questôes capazes de atrair a major quantidade de votos. Portanto, a racionalidade 
econômica (bem-estar coletivo, planejamento de longo prazo) cede passo a oportunidade 
instantânea de captaçào de votos (populismo), cujos efeitos sAo de todos conhecidos 80 . 

Como se sabe, a teoria econômica no é consensual quanto aos efeitos 
macroeconômicos de medidas que contenham a amplitude aqui ponderada, isto é, inexiste 
unanimidade sobre a real necessidade de implementacão de medidas restritivas a atividade 
estatal na economia e seus reflexos concretos no bein-estar da populacAo. 

Por este motivo, resumiremos adiante as principais correntes do moderno pensamento 
econômico acerca do controvertido tema. 

Uma primeira perspectiva considera que, no curto prazo, reduçoes no deficit provocam 
uma quebra na procura total, apenas parcialmente compensada por aumentos da procura 
privada e da procura externa, induzidos por uma descida da taxa de juros ou da taxa de 
cambio. Neste sentido, o nivel de crescimento tendencial da economia seria invariável a 
dimensào do setor püblico, pelo que reducôes no deficit seriam desnecessárias. Numa palavra, 
para tais autores, este novo "sacrificio" (via ajuste fiscal) suportado pela sociedade seria inátil, 
ao menos para o atingimento dos objetivos declarados (estabilidade econômica e posterior 
crescimento sustentado). 

Uma viso alternativa coloca major ênfase no impacto dos nIveis das receitas e 
despesas püblicas sobre a oferta agregada e o creseimento de longo prazo. Se a consolidacAo 
orcamental levar a uma diminuicAo do peso do Estado no Produto Interno Bruto PIB -, a 
uma reduçAo dos impostos e a urn aumento do investimento privado produtivo, entAo o 
impacto sobre o crescimento de longo prazo deverá ser positivo. Se, inversamente, a 
consolidaco tiver por base urn aumento dos impostos, urna reduço do investimento pciblico 
em infra-estruturas e uma manutencäo do peso das despesas correntes, então tais medidas 
poderAo, de fato, prejudicar o crescimento no curto e longo prazo. 

Por fim, ha quem sustente, ainda, que uma polItica que seja encarada como 
contracionista num modelo convencional pode ter urn impacto expansionista no curto prazo, 

79  GIACOMONE, James. Ob. cit., p. 33. 
° ENZWEILER, Romano José. 0 principio da autonomia administrativa e financeira do Poder Judicirio e 

a lei de responsabilidade fiscal. Brasilia: AMB, 2002. 
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se introduzir mudanças fortes quanto a futuras alteraçOes de poiltica. Sc a consolidaçào for 
baseada em restricôes nas despesas, pode dar origern a urna redução significativa na taxa de 
juros de longo prazo (através da reduçAo do risco de solvéncia que, no nosso caso, vem sendo 
anunciado pela mIdia de risco-Brasil) e a urn aumento do consumo corrente e do investimento 
(induzido também por expectativas de impostos mais baixos no futuro). IJesta forma, ao 
conter despesas do setor püblico, estar-se-ia diminuindo o "preco" do dinheiro a ser investido 
na atividade privada, o que faria aurnentar a producào corn subseqUente quecla de precos, 
controle da inflaçäo e, finalmente, diminuição da pressAo tributária, especialmente sobre o 
setor produtivo. Em decorrência, se a polItica orçamental afeta a taxa de poupanca da 
economia, ento a dIvida püblica torna-se uma variável relevante da equaçAo. Logo, o 
"sacrificio" e de todo benéfico. 

Assim sendo, entende este ültimo grupo que controlar os nIveis de endividamento 
piblico e o serviço desta divida no longo prazo constitui-se num dos objetivos (Se no o 
principal) da poiltica orçamental responsável. 

A respeito dos contornos da "sIndrome da crise fiscal" brasileira, pelo que se coihe cia 
ensinança de Guido Mantega, o prOprio BIRD demonstra, em relatório confidencial entregue 
ao governo em juiho de 1996, que "o câmbio e a taxa de juros anularain em boa parte os 
ganhos obtidos corn a queda da inflaçâo e corn o aumento da produtividade" 81 . E o Prof. 
Aloizio Mercadante identifica nesta mesma poiltica econômica, fruto da armadilha 
câmbio/juros, o desajuste estrutural no saldo comercia1 82 . 

Concornitantemente a esta "desarmonia macroeconômica", sustentada basicamente 
para manter a estabilidade da moeda a custa das privatizaces e da elevada taxa de juros, 
passando pelas reformas constitucionais de "flexibilizaçâo" dos direitos sociais 83 , conserva 0 

81  MANTEGA, Guido. in Custo Brasil mitos e realidade. LULA DA SILVA, Luis macjo (Coord.). 2 ed. 
Petrópolis: Vozes, 1997. 
82 Custo Brasil mitos e reahidade. LULA DA SILVA, Luis hi.ácio (Coord.). 2 ed. Petrópolis: Vozes, 1997, p. 37. 
Para os fins do presente estudo (análise da estrutura do deficit ptIblico), pouco importa que, ao contrário da 
Argentina, tenhamos conseguido escapar - quase que tardiamente - da "armadilha do câmbio". 
83 Parece-nos equivocado afirmar que o mundo perdeu a crença no Estado-do-bem-estar, a partir da crise fiscal 
vivida no ocidente, e se tenha comprometido, medularmente, corn o mercado. Para desmentir o desmonte 
püblico, basta observar as poilticas sociais adotadas em paIses como a Itália, governada pelo conservador 
Berluseoni, que acaba de lançar o programa intitulado "livro branco do welfare". E do Ministro Roberto Maroni a 
sentença: I 'approcio giusto al problema è sociale e non 'flnanziario" o "tremontiano" (Cornere della Sera, 5 
de fevereiro de 2003, p. 14). 0 programa destina-se a redobrar os investimentos em despesas sociais utilizando 
instrumentos conhecidos de poiltica fiscal (incentivos), näo deixando de atender as demandas previdenciarias. 
Em contrapartida, paises sul-arnericanos experirnentam "a burocracia estatal, irracional, ineficiente e desequipada 
para hidar corn politicas mais complexas. Torna-se, desse modo, mais exposta aos grupos interessados em pilhar o 
Estado e fazer de seus diversos 'anéis burocrãticos' balcôes privilegiados de negociatas, corrupcão e assalto aos 
cofres püblicos. Evidentemente, as politicas püblicas acabarn privilegiando facçôes da sociedade, afrouxando a 
relativa autonomia do aparato estatal e privatizando, do modo cada vez mais selet.ivo, os resultados dos 
investimentos do Estado". CAMPILONGO, Celso Fernandes, ob. cit., p.  58. "A suposta capacidade do mercado 
decidir no lugar dos mecanismos de escoiha coletiva C outra ambiciosa falãcia." CAMPILONGO, oh. cit., p.74. 
John Kenneth Gaibraith acentua: "A exclusAo do poder e do resultaiite conteCdo politico da economia faz corn 
que ela identifique apenas duas faihas importantes e intrInsecas na tendência para o desemprego ou inflacão. Os 
remCdios que preconiza a economia aceita são ou ridiculos, ou errados on parcialmente irrelevantes." Escritos de 
econornia. Lisboa: Noticias, 1998, p. 211. Em contrapartida, adverte Gaibraith: "Existe urn grande prestIgio 
neste exercicio de poder que muito contribui para o fazer progredir. Os hornens que dirigem a moderna grande 
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palso pesado onus de cumprir as metas estabelecidas corn o Fundo Monetário Internacional, 
devendo-se atingir urn superávit primário de 3,75% do Produto Interno Bruto 84, a fim de 
conferir credibilidade e acesso a novos aportes internacionais, desde que honrado o pagamento 
do serviço da dIvida externa e garantida a mobilidade dos capitais financeiros. "A aposta 
implicita e que a tranqUilidade traria de volta os fluxos privados. A conseqUência, entretanto, 
dos acordos, é urna explosão contInua da dIvida püblica interna" 85 . 

Afmal, a quem interessa a "crise fiscal" e o desarranjo das contas nacionais? Aos 

especuladores,âqueles que 

"Se alirnentarn basicamente do crescimento do deficit pUblico, 
tanto americano quanto das economias periféricas. ( ... ) Em muitos casos, corn o govemo 
assumindo passivos cambiais do setor privado. Reside nesse deficit piThlico a fonte de grande 
parte dos lucros desses bancos de negócios que passam a administrar esses recursos 
globalizados" 86 . 

Para as modestos objetivos deste breve ensaio e averiguaçào da origem do desajuste 
orcamentário, urn outro aspecto merece destaque tambdrn especial: a distribuição da carga 
tributária. 

Assirn, por exemplo, em se tratando de Imposto De Renda Pessoa Fisica (IRPF), 70% 
de sua incidência se dá, de acordo corn o ex-Secretário da Receita Federal, Osires Lopes Filho, 
"sobre o trabaiho assalariado, 20% sobre trabaiho nAo assalariado e apenas 10% sobre outros 
rendimentos, inclusive de caital. Ento, o Imposto de Renda pessoa fisica é, essencialmente, 
urn tributo da classe m6dia,,17.  

0 aspecto desonroso do IRPF reside na participacAo "solidária" da classe rica no 
conjunto arrecadado. Foram investigadas as malores empresas brasileiras, seus dirigentes e 
controladores, representando 36.000 pessoas. Verificou-se que três pessoas cujo patrimônio 
individual equivale a 92 milhôes de dólares norte-arnericanos declararam-se isentas do 
imposto, e unia quarta pagou 300 dólares. "Entâo, o Brasil tern essa caracteristica. A classe 
rica, que é quern melhor aproveita a vida no pals, tern mais bem-estar, é pouco solidária na 
sustentaçäo do Estado, que ihe garante a propriedade privada, a manutençäo dessa propriedade 
e a prosperidade. ( ... ) E o capital é baixissimamente taxado pela carga tributária" 88 . 

empresa e os seus vários serviços de frnancas, de caráter legal, legislativo, técnico, publicitario e ainda outros 
serviços sagrados da atividade da grande empresa são os membros mais respeitados, prósperos e prestigiados da 
comunidade nacional. Eles são o regime. Os seus interesses tendem a tornar-se o interesse püblico." 
GALBRAITH, John Kenneth. Ob. cit, p.  217. 
84  A meta foi reavaliada, e o governo federal agora acena para o mercado corn urn superávit de 4,25% do Pifi, de 
acordo corn o noticiado no jornal Diário Catarinense de 8 de fevereiro de 2003, p. 13. 

LESBAUPIN, Ivo. MINEIRO, Adhernar. 0 desmonte da naço em dados. Petrópolis: Vozes, 2002, p.1  6. 
116 NASSIF, Luis. In Custo Brasil mitos e realidade. LULA DA SILVA, Luls macjo (Coord.). 2 ed. Petrópolis: 
Vozes, 1997, p.  84. 
87  LOPES FILHO, Osires. In Custo BrasH mitos e realidade. LULA DA S1LVA, Luis macjo (Coord.). 2 ad. 
Petrópolis: Vozes, 1997, p.  68 
88  Idem, p.  69. 
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Agravando ainda mais o quadro dos desajustes, no que diz respeito as privatizacOes 

(v.g., dos setores el6trico 89  e de telecomunicaçôes), novos problemas avizinham-se para o 
fragilizado balanco de transaçOes correntes, urna vez que foram "internacionalizados 
importantes e lucrativos setores que geravam receitas dentro do pals (e, portanto, em moeda 
nacional), mas que devern remeter lucros aos seus acionistas majoritãrios qtie estâo no exterior 
(e, portanto, devero fazer essas remessas em d6lar)" 90 . 

Assim, a dIvida lIquida total do setor püblico, que no ano de 1994 era de R$ 153 
bilhôes, no ano de 2001 atingiu R$ 660 bilhôes - o que significa urn aumento de 331%. A 
dIvida páblica federal (divida rnobiliária interna), que era de R$ 61,8 bilhôes, passou, no 
mesmo perlodo, a ser de R$ 624 bilhOes - aumento (le 910% 1 . 

Releva destacar, ainda, que no periodo apurado as despesas de pessoal da Uniäo 
giraram em torno de R$ 50 bilhOes entre 1995 e 2000, chegando a R$ 65 bilhöes em 2001. Por 
outro lado, as despesas corn arnortização da divida acrescem dos R$ 120 bilhôes para R$ 274 
bilhôes (descontadas as despesas corn juros). 

0 gasto corn juros da divida, dos 25% em 1995, saltou para 55% em 2000 (percentual 
sobre as receitas correntes liquidas) 92 . 

Diante da majestade irretorquivel dos nirneros, verifica-se que o Estado brasileiro, 
diferentemente do que vern sendo amplamente divulgado, nAo mergulhou na crise fiscal por 
conta do deficit originado a partir de direitos e prerTogativas concedidos aos seus servidores. 
Ao contrário! Se se buscar corn seriedade e isençào a causa da asfixia orçamentária, as 
respostas deveräo ser encontradas na politica cambial, na poiltica de juros, no desajuste 
estrutural do saldo comercial, junto aos especuladores do deficit püblico, na injusta estrutura 
do imposto de renda pessoa fisica, que se transforrnou em imposto sobre salários e nào atinge 
aqueles que mais usufruem do Estado, nas privatizacOes patrocinadas corn dinheiro do 
BNDES e na remessa de divisas dessas mesmas empresas privatizadas as rnatrizes sediadas no 

exterior. 

5. A reforma da previdéncia social brasileira 

5.1. Nota introdutória 

A discussäo travada a respeito da reforma da previdencia traz, como traço marcante, a 
desinformaçAo. Diante da inexistência de urna base de dados confiável para se verificar a real 
situaçao atuarial da seguridade social e, por outra, da ausência de urn minirno de rigor 
conceitual acerca do tema, vao se formando opiniôes vazias de qualidade, dorninadas por 

89  "Governo prepara pacote para setor de energia", incluindo renegociaçào da dIvida, corn financiarnento do 
BNDES e aumento de tarifas. 0 Estado de S. Pauto. 13 de fevereiro de 2003, Cademo Economia, p. bI. "AES 
confirma que nâo pagou o BNDES", cujo valor atinge US$330 milhôes. Foiha de S. Paulo. 4 de marco de 2003, 

Dinheiro, p. b3. 
90 LESBAUPIN, ivo. MINEIRO, Adhemar. 0 desmonte da naçäo em dados. Petrópolis: Voz.es, 2002, p. 15. 

91  Idem, p. 17. 
92  LESBAUPIN, Ivo. MINEIRO, Adhernar. 0 desmonte da naçäo em dados. Petrópolis: Vozes, 2002, p.  50. 
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interesses corporativos, politicos ou econômicos, rnanifestadas sem qualquer comprornisso 
corn a verdade. 

Nesta perspectiva, enfoques parciais podern levar a escoihas equivocadas a respeito das 
prioridades, no que tange a urna das mais caras garantias prestadas pelo Estado aos seus 
cidadAos: a previdência social. 

Impende anotar que a seguridade püblica, por se constituir no principal alicerce de urn 
projeto civilizatório que afirma as pessoas hurnanas 93 , possui dimensäo nâo apenas fiscal mas 
também social, devendo ambas andar juntas. E mais, nao faz qualquer sentido discutir 
isoladamente a reforma da previdéncia havendo oportunidade, por exemplo, para o aniplo 
debate da reforma tributária, pois elas estâo umbilicalmente ligadas 94 . 

5.2. Composicâo do orçamento da seguridade social e os regimes existentes 

Cumpre destacar, desde logo, que de conformidade corn o estabelecido na atual Carta 
PolItica, a UniAo deve elaborar três orçamentos anuais: de investirnentos, fiscal e da 
seguridade social95 . 

A seguridade social, de seu lado, compreende urn conjunto integrado de aces de 
iniciativa dos Poderes Püblicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relatives a 
saiide, a previdência e a assistência social 96. Deve cia ser financiada, segundo estipula o artigo 
195 da Constituição Federal, por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante 
recursos orçamentários e, ainda, das seguintes contribuiçôes: I - do empregador, da empresa 
ou entidade equiparada, incidente sobre foiha de salaries, receita ou faturamento e lucro; II - 
do trabalhador e dos dernais segurados da previdência; Ill - sobre a receita dos concursos de 
prognósticos (loterias). 

Come já se noticiou, é sob o argumento de agudo deficit da previdência que se 
pretende modificar a equacâo das receitas apresentadas. Mas, segundo se percebe, a reforma se 
dará apenas e tAo-somente no que pertine aos servidores püblicos civis (lato sensu), os quais 
compôem o que se denomina "regime próprio", permanecendo o atual sistema para os 
integrantes do "regime geral" (1NSS), para os militares e parlarnentares. Ha, finalmente, a 
previdência complementar, a qual, pela importância adquirida, será objeto de estudo 
especIfico. 

93  BENJAMIN, César. Reforma ou contra-reforma? Caros Amigos, fev./2003. 
94  BELLUZZO, Luiz Gonzaga de Mello, APPY, Bernard. Observaçöes sobre os projetos de lei que instituem 
regime de previdência complementar para os servidores püblicos. Parecer elaborado para a AssociacAo dos 

Magistrados Brasileiros, nov./2000. 
Art. 165, §50, Constituicâo Federal. 

96  Art. 194, Constituiçào Federal. 



23 

5.3. 0 orçamento da seguridade social é deficitário ou superavitário? 

Em razão de urna impressionante e eficaz campanha publicitária, acreditam muitos que 
o orcamento da seguridade social é deficitãrio. Nada mais falso! 

No ano de 1997, v.g., o balanço da seguridade social apresentou saldo positivo de R$ 
6,928 bilhOes, "desmontando os argumentos dos defensores da reforma qivando afirmarn que 
as novas medidas visarn cobrir o 'rombo' da Previdência" 97 . 

Idêntica situaco foi constatada nos anos seguintes, destacando-se o de 2001, corn 
saldo positivo de R$ 31,464 bilhOes, e o ano de 2002, no qual o superávit foi de R$ 36,308 
bilhôes98 . Estes valores, obviamente, nâo foram reinvestidos no sistema de seguridade, mas 
utilizados para compor o orçamento fiscal e, assirn, promover superávit primário para 
pagarnento do serviço da divida. 

De que forrna, ento, chega-se ao deficit anunciado, de cerca de R$ 17 bilhôes? 

Num primeiro momento, confundindo-se conceitualmente, por exemplo, benefIcios de 
natureza eminentemente assistencial corn beneficios previdenciários. Tal expediente faz 
"engordar" a conta de despesas da previdência, scm que haja corresponderite receita. Após, ao 
invés de utilizar valores agregados, isto é, o total die receitas e o total de despesas, usa-se da 
receita previdenciária lIquida, quer dizer, aquela decorrente apenas da thiha de pagarnento. 

99 Mascara-se, assim, a receita 

Dessa maneira, so mantidas as despesas (beneficios previdenciários urbanos e rurais, 
e a renda mensal vitalicia), mas diminuldas as receitas, deixando-se de considerar aquelas 
provenientes das outras fontes de custeio (contribuicôes sociais como, por exemplo, Cofins, 
CPMF e Contribuicâo Social sobre o Lucro LIquido - CSLL). 

Por outro lado, scm colocar em pauta a utilidade social da transferência de receita da 
area urbana para a area rural, ou ainda, o programa de renda minima que al se constitui, o fato 
e que a tecnocracia oficial considera de natureza puramente previdenciária os benefIcios pagos 
aos 7 milhôes de trabaihadores rurais, cujo deficit é gigantesco, somando R$15 bilhôes/ano, 
pois a imensa maioria nunca contribuiu para a previdência. Numa palavra, a necessidade de 
financiamento dos trabaihadores rurais d de 87%. 

97  PIMENTBL, José. Reforma da previdência. 0 que muda para o trabaihador e para o servidor. Cartilha 
elaborada pela assessoria técnica do PT na Câmara dos Deputados e pelo gabinete parlamentar do Deputado José 
Pimentel - PT/CE. 
98  Dados da ANFIP - Associação Nacional dos Fiscais da Previdência, gentilmente cedidos pelo Dr. Floriano 
José Martins. 
99  Na Itália, de igual forma, existe enorme confiiso conceitual entre o que vem a ser despesa assistencial e o que 
deve ser contabilizado no orçamento da previdência. Mesmo assirn, as despesas sociais do Estado italiano 
chegam a 25,4% do P113, conforme dados do subsecretário do Trabaiho, Alberto Brambilla, A despesa 
previdenciária na Itália atinge os 17% do PIB, segundo dados do Tesouro fornecidos a todos os organismos 
intemacionais. Cf. Corriere della sera, 19 de fevereiro de 2003, Caderno de Economia, p.  17. 
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Engrossam a fila das incorreçöes os valores pagos a titulo de renda mensal vitalicia - 
RMV'°°  -, que somaram, no ano de 2002, R$1,6 bi1ho. Sublinhe-se que, tambm aqui, nunca 
houve receita correspondente. 

Estes valores (rurais e RMV, totalizando R$16,6 bilhôes), de cariz visivelmente 
assistencial, so equivocadamente contabilizados conta da previdência. Dal a explicaço 
para o deficit. 

No é de ser ignorada tal incorreçäo, considerando-se que Os beneficios assistenciais e 
rurais (rural, LOAS - Lel Orgãnica da Assistêneia Social e RMV), representaram, em 2001, 
24% do total pago em beneficios no pals. 

Aliados a estes elementos que impactam as contas da previdência, temos ainda o 
desemprego e a informalidade no setor privado, havendo 40,7 milhôes de trabaihadores em 
atividade que näo contribuem para a previdência, o que representa 58°% da populacäo ativa 
ocupada. 

Este diagnéstico isento é comprovado pelo atual governo, que esclarece: "Muito da 
deterioraçAo das contas da previdência no se fundamenta em aspectos atuariais, mas sim em 
mecanismos de relevante impacto social corno: (3) polIticas de subsidios a atividades 
beneficentes de assistência social, a micro e pequenas empresas, a trabaihadores domésticos e 
do campo, a empresas rurais e ate atividades desportivas; (ii) uma poiltica de distribuicâo de 
renda por meio de aumentos reais conferidos ao salário minimo e (iii) uma politica de 
transferncia de renda da area urbana para a rural" ° '. 

5.4. A previdência dos servidores pñblicos 

Desde sempre foram reconhecidas as peculiaridades lnsitas àqueles que exercem 
cargos püblicos, inclusive no que se refere ao pensionamento. Em Santa Catarina, por 
exemplo, "a origem da Seguridade Social rernonta a 1925, quando o govornador Gustavo 
Richard criou o Montepio do Servidor Püblico, antecessor do Instituto de Previdência de Santa 
Catarina - IPESC -, para que 'o tao maltratado servidor püblico pudesse viver seus áltimos 
dias e morrer corn dignidade' 102 

Felizmente, ao longo do século XX, as conquistas sociais incorperaram-se também ao 
plexo de direitos dos trabaihadores piiblicos brasileiros, permanecendo, todavia, urn sem-
niimero de restriçes e encargos especificos, agravados a partir da emenda constitucional 
n°20/98, "tais como idade minima, tempo de serviço p'iblico e de cargo", e ainda 

100 Criada pela Lei if 6.179/74, destinada aos malores de 70 anos de idade ou inválidos que nAo exercem 
atividade remunerada e que ufto possuem meios para se manter, preenchidos certos requisitos. 0 valor 
corresponde a urn salário mlnimo/mes. 0 beneflcio fol extinto em 1991, mas garantido ate hoje o seu pagamento 

aos beneficiários. 
101 0 texto A previdncia social no BrasH foi distribuido aos Conseiheiros do Conselha de Desenvolvimento 

Eeonômico e Social - CDES - em fevereiro de 2003. 
102 GOULART, Serge. Devoivam nossa previdência. Dossiê histórico da destruico/privatizaco da previdência 

pCblica e solidária. Sao Paulo: Conhecer, 2000, p. 21. 



25 

"contribuico sobre o conjunto remunerat6rio".' °3  Agregue-se a isso o fato de os servidores 
püblicos nào receberem Fundo de Garantia nern, tampouco, a multa de 40% em caso de 
demissâo, como ocorre na iniciativa privada. 

Corn efeito, sobre o tema, o eminente Dep itado Federal José Pirnentel manifestou-se, a 
tempo e modo, explicitarido: 

"Os servidores piliblicos federais, estaduais e municipais formam a categoria de 
trabaihadores que mais prejuizos sofrem corn a reforma da previdência. ( ... ) Näo é 
dificil constatar que eles foram escoihidos os principals aivos da ofensiva 
reformista do governo FHC.( ... ) Enquanto o governo massacra o servidor piblico 
civil, protege o militar, deixando-o de I ora da reforrna. 0 servidor civil contribui 
corn urna grande parcela (entre 11% e 25% de seu salário) para ter direito ao 
beneflcio da aposentadoria, ao passo que o militar contribui apenas para o custeio 
das pensôes das viivas e flihas solteiras - sem limite de idade - e corn urn 
percentual que representa urn terco do q [ue paga o servidor civil" 104 . 

Ademais, "para todos os governos, urn objetivo central é desmoralizar as conquistas 
dos servidores püblicos caluniando-os corno 'privilgios' ou 'barbaridades', tiurn pals em que 
tantos morrem de fome e sem assistência e previdência". ( ... ) 0 objetivo das classes 
dorninantes é primeiro barrar o destacamento mais avançado da classe trabaihadora 
[Magistratura, p.e.]. Depois, faze-la retroceder ate a iiltima trincheira. Depois emurrar  todos 
juntos para as mâos das ernpresas privadas de previdência e de assistência rnddica" 05  

Mesmo assim a tendência é que a novel reforma da previdência tenha corno ünico 
objetivo modificar os beneficios conquistados pelos servidores püblicos, criando teto (e 
subteto) de benefIcios e de contribuicão, nos moldes dos percebidos no regime geral. A 
diferenca, possivelmente, deverá ser buscada no mercado, através de pianos de previdência 
compiementar e seguros. Para o "fechamento" das contas, também d muitoprovavel que se 
pretenda a elevaço da alIquota de contribuição, incidente sobre o tetolOb.  Para constar, 
sublinhe-se que, diferentemente, urn trabaihador ou empresário da iniciativa privada possui 
teto de beneficio, embora igualmente limitado o valor de sua contribuição 107 . 

103 Dados da ANFIP - Associaco Nacional dos Fiscais da Previdéncia, gentilmente cedidos pelo Dr. Floriano 
José Martins. 
104 PIMENTEL, José. Reforma da previdência. 0 que muda para o trabaihador e para a servidor. Cartilha 
elaborada pela assessoria técnica do PT na Cmara dos Deputados e pelo gabinete parlamentar do Deputado José 
Pimentel - PT/CE. 
105 GOULART, Serge. flevolvam nossa previdêneia. Dossiê histórico da destruiçào/privatizacâo da previdência 
püblica e solidária. Sào Paulo: Conhecer, 2000, p. 23. 
106 Especula-se que a alIquota saltaria dos atuais 11% para 20%, diminuindo a participaço (contrapartida) dos 
govemos para algo em torno de 1%. Esta equaçAo é regressiva e penalizaré, sem dévidas, os servidores de menor 
renda, desde que, conio parece, a aliquota do regime complementar seja inferior a do regime próprio. Falou-se, na 
reunio do dia 25/02/03 realizada pelo Consciho de Desenvoivimento Econômico e Social, numa alIquota para o 
regime complementar de 7,5%. 
107 Hoje, o limite de contribuico é de aproximadamente R$172,00, o que corresponde a urn beneficio de R$ 
1.511,00. 
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Portanto, na discusso, está-se desprezando o falo de o servidor piliblico encontrar-se 
submetido a regras diferenciadas, mais restritivas quanto a aquisicAo do direito a 
aposentadoria, e regido por outra lógica que nAo a do mercado de trabaiho, que regula os 
salários a partir cia oferta e procura de mão-de-obra. 

0 que definitivamente nto se deve admitir, isto sim, é tomar•-se o segurado da 
previdência (seja ele servidor püblico ou trabaihador da iniciativa priivada) como mero 
poupador, transformando a previdência social num negócio e jogando a sorte os proventos de 
aposentadoria e a tranqUilidade do segurado na veihice, tudo ao sabor do mercado financeiro, 
dos bancos e das seguradoras. 

Especialmente em re!ação aos Magistrados, seus proventos de aposentadoria não 
podem ser analisados sob a ótica estritamente fiscal - mesmo que esta ihes seja extremamente 
favorável, conforine demonstram cálculos atuariais -, como se "despesa" fosse. Aqui, em 
realidade, ha urn compromisso de horizonte temporal muito longo, garantido pela durabilidade 
recfproca dos compromissos, o que determina, logicamente, uma percepçäo diferenciada de 
seu estatuto. 

Ao contrário, o direito dos Juizes a uma aposentadoria digna constitui remuneraçào 
"propter laborem", que leva em consideraçâo a exciusiva e plena dedicaçâo a função 
jurisdicional e a responsabilidade que esta encerra, tratando-se de investimento de elevado 
retorno social, pois aqui se cuida de preservar agente pol{tico, membro de Poder do Estado, e, 
principalmente, de garantir o cumprimento independente de sua elevada missäo de julgar, 
inclusive os atos dos agentes dos demais Poderes' 8  

5.5. Regime de reparticão versus regime de capitalizacâo' °9  

Urn dos itens que mais vem sendo explorado no bojo da reforma da previdência é a 
comparacao entre os regimes de reparticao e o de capitalizacAo. Trata-se, basicamente, da 
forma de financiamento das aposentadorias. Assim, enquanto a reparticao baseia-se no "pacto 
entre geracôes" e no princIpio da solidariedade, o regime de capitalizacào insere no contexto o 
conceito de "conta individual". 

Evidenternente, sob a ótica estritamente econômica, a opço entre os regimes dar-se-á 
de acordo corn a rentabilidade esperada pelo segurado, e esta encontra-se ligada a três fatores: 
1. taxa de juros anual do regime de capitalizaçao (rendimento das obrigacôes pUblicas); 2. taxa 

108 Idêntico tratarnento d dispensado aos Magistrados, por exemplo, na Espanha: "[Lei Orgânica 6/1985 do Poder 
Judiciário, corn as alteraçOes posteriores] Capitulo V Da Independència Econômica - Artigo 402: 1. 0 Estado 
garante a independência econômica dos Juizes e Magistrados mediante uma retribuicão adequada a dignidade da 
funçAo jurisdicionaL 2. Também garante urn regime de Seguridade Social que proteja Os JuIzes e Magistrados e 
seus familiares durante o serviço ativo e na aposentadoria. Artigo 403. 0 regime dc retribuicôes dos Juizes e 
Magistrados será regido por lei, atentando para sua exciusiva e plena dedicacao a funco jurisdicional, a categoria 
e ao tempo de prestaçâo dos serviços. Se retribuirá, adernais, a responsabilidade do cargo e o posto dc trabaiho." 
109 Texto grandemente inspirado na excelente obra Reforma das Pensöes, de Emmanuel Reynaud, do Institut dc 

Recherches Economiques et Sociales, Paris, 



27 

de aumento anual dos salários mddios dos segurados; 3. taxa de crescimento anual lIquido do 
grupo de segurados. 

A equaco se resolve, por óbvio, através da comparacão destes três elementos. Assim, 
e.g., se a taxa de juros anual empregada para remuneraçäo do capital for superior a soma das 
expectativas de aumento da taxa media de salários e do crescirnento lIquido do nümero de 
segurados, entao o regime de capitalizaçào C mais favorável. Dc uma forma simplista mas nAo 
desarrazoada, pode-se dizer que a opcâo pelo regime de capitalizaçào é urria aposta na taxa de 
juros (especulacAo financeira), que se espera seja major do que a soma da taxa de aumento de 
salários mddios dos segurados e da taxa de crescimento liquido (resultado entre os que aderem 
ao sistema C OS que o abandonam) do nUmero de segurados (empregos). Enfim, trata-se de 
confiar na remuneraçâo do capital em detrimento da massa de salários e do emprego. 

Para o caso inverso, obtêm-se os ineihores resultados segundo o mCtodo de reparticào. 
Por exemplo, a julgar pela experiência francesa durante os anos de 1950 a 1979, o periodo foi 
claramente mais apropriado para a repartiçào: a massa salarial aumentou em media 12,4% ao 
ano, enquanto que a taxa de juros anual mCdia (rendimento das obrigacOes pblicas) so chegou 
a 7,6%. 

No longo prazo (o perlodo de urn sCculo), a perspectiva mais provável é de que se 
alternem conjunturas favoráveis respectivamente a capitalizaçAo e a repartiçAo. Deste ponto de 
vista, pode-se considerar as duas tCcnicas de financiamento equivalentes. 

Em escala macroeconômica, não existe uma transferência de poder aquisitivo ao longo 
do tempo, pois sempre se trata de repartir nurn dado momento a renda nacional entre ativos e 
inativos. Vale dizer, entre trabaihadores ativos e aposentados. 

Noutras palavras, seja qual for o método financeiro previsto para atender as 
necessidades de aposentadoria - regime de repartico, regime de capitalizacäo ou rede familiar 
-, a carga real desta responsabilidade recai a todo momento sobre a população 
profissionalinente ativa. 0 que muda de urn sisterna para outro SAo os mecanismos de 
reparticao e as modalidades de intervençào dos atores sociais no processo de regulamentacão. 

Dessa maneira, insistimos neste ponto: irnporta definir de forma conceitualmente 
adequada os encargos a serem suportados pelos participantes do regime prevIdenciário C OS de 
natureza assistencial, que devem vir financiados pelo conjunto inteiro da sociedade, atravCs de 
tributos gerais. 

Bern por isso, o mCtodo predorninante de financiamento das pensôes nos paises que 
compOem a Unio Européia C o da reparticäo, o qua!, para sua perenidade, depende 
exciusivamente da continuidade do fluxo de contribuintes. No mundo inteiro, porCm, a 
tendência C que os sisternas previdenciários, ein razo da forte pressâo dos mercados 
financeiros, reduzam os comprornissos do Estado e refreiem o aumento das deducOes 
obrigatórias. 

Destarte, urn dos debates mais interessantes e, certamente, motivador da atual reforma 
previdenciária brasileira refere-se a capacidade de os regimes de capitalizaçäo gerarem 
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recursos que favorecarn o financiamento da econornia. Esta discusso, porém, ao contrário do 
que se imagina, no chegou a urna resposta categórica. A despeito dos inümeros trahaihos 
econométricos dedicados ao impacto da incidéncia que os dois modelos de financiamento - 
reparticäo e capitalizacäo - exercem sobre a poupanca nacional, no se pôde obter resultados 
convincentes. 

Corn efeito, a incorporacAo de regimes capitalizados conduz a mecanismos de 
substituico e de reorientacão da poupanca. Contudo, ao aumento liquido da poupanca privada 
que se consiga gerar corresponderá urna nâo-poupanca piiblica, uma descapitalizaçâo püblica, 
em razão dos incentivos fiscais necessários ao funcionamento destes sisternas. No Brasil, 
estes incentivos se däo através de deduçes do imposto de renda, na ordem de 12% do total 
investido. Portanto, o impacto sobre a poupanca rLacional é mais complexo do que poderia 
parecer a primeira vista. 

Considerada a despesa fiscal, mais que urn acréscirno lIquido da poupanca em nivel 
nacional, a principal conseqUência da adoçào dos regimes de capitalizaçâo é a modificação da 
composicao desta poupanca e a reorientaçäo do perfil de aiocaçao dos recursos. Po.r outro 
lado, a necessidade de aumentar a poupanca privada, em detrimento do consumo, também é 
urn tema controverso, especialmente durante perfodos recessivos. 

A qualidade dos recursos gerados pelos regimes de capitalizacAo pOe em destaque o 
contraste entre dois modelos. 0 modelo dominante é o dos fundos de pensOes e pianos de 
aposentadorias individuais, cuja dinâmica de funcionamento alinienta os mercados de capitais 
nacionais e internacionais e contribui em grande medida para a vitalidade dos mercados 
financeiros. 

Ha quem contraponha a esta forma de aiocaçao de recursos, por meio dos mercados de 
capitais, o funcionamento do sisterna alernão de reservas contábeis, que permite, pela via do 
autofinanciamento das empresas, uma alocacao direta dos recursos disponiveis. 

Quanto ao papel do Estado, muitas vezes a institucionalizaçao de sistemas de 
capitaiizacAo parece ser uma maneira de iivrar-se de comprornissos. No entanto, a experiència 
tern demonstrado que nao se trata realmente de urn afastamento do Estado, mas antes, de 
assumir urna outra forma de compromisso. 

Na realidade, a intervenço estatal é significativa no funcionarnento dos sisternas 
privados por exempio, nos regimes de empresa e nos pianos individuais. Ao estabelecer as 
medidas regulamentares e fiscais que deverAo ser aplicadas a esses pianos, o papel do Estado é 
decisivo na definição de suas caracteristicas e cobertura. Ademais, é possivel que se tenha de 
constituir uma rede de segurança, seja expilcita, corn a garantia de beneficios mInimos no caso 
de falha dos sistemas privados, seja impilcita, por meio dos tradicionais mecanismos de 
assistência. 

A lógica dos sistemas de aposentadoria nào permite que se forme a idéia de urn simples 
encadeamento, que permita a transferéncia autornática, ao setor privado, das responsabilidades 
assumidas pelo Estado. Naqueles palses onde foram desenvolvidas iniciativas privadas tais 
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como Os regimes de empresa, paralelarnente foram instituidas diversas formas de 
regulamentacAo centralizadas. 

5.6. Quem ganha e quern perde corn a reforma da previdência 

Aparentemente, numa prirneira leitura, nem os servidores nem as contas püblicas 
ganham corn a anunciada reforma da previdência. Aqueles, ao que tudo indica, além das 
restriçöes especIficas inseridas pela emenda constitucional n° 20/98, tero a alIquota de sua 
contribuicào sensivelmente aumentada, corn a criacäo de teto de beneficio idêntico ao do 
regime geraL A proposta prevê, ainda, contribuiçes fora do sistema püblico de Seguridade 
Social (por certo no mercado financeiro e possivelmente adotando-se o regime de 
capitalizacão). 

Pelo lado das contas pblicas, tambérn nào se vislumbra qualquer alento pois, 
paradoxalmente, "quanto major o námero de servidores que aderir ao regime complementar, 
major será o desequilIbrio financeiro do sistema próprio e, portanto, major a pressào pelo 
aumento das contribuicôes dos segurados e dos inatjvos" 110 . 

A rnigraco do regime próprio (dos servidores) para o complementar, de acordo corn 
Belluzzo, provoca impacto negativo sobre as contas pUblicas no curto prazo, uma vez que o 
governo deverá manter os beneficios dos servidore;s já aposentados, deixando de arrecadar as 
contribuicôes (sobre a parcela dos salários superior ao limite do regime geral) dos servidores 
que aderirem ao regime complernentar, o que deflagra urn gasto adicional, na medida em que é 
obrigado a contribuir para o regime complementar em montante igual ao da contrjbuiço dos 
servidores. "No longo prazo, no entanto, haveria uma reduçâo nas despesas püblicas, na 
medida em que o governo deixaria de ser responsável pelo pagamento de beneficios para os 
funcionários que aderirem ao regime complementar" 11 . Na seqtiência, porém, adverte: "Se, no 
entanto, a alIquota de contribuicâo dos servidores for elevada para 20%, o novo sistema so 
será vantajoso no longo prazo para as contas pblicas se o custo médio real da divida ptblica 
for inferior a 1,2% a.a. no primeiro caso [salário real constante] e 3,7% aa. no segundo 
[salário real corn aumento a taxa de 2% a.a.], o que d muito pouco provável" 112• 

Em resumo, desconsiderando outros aspectos igualmente import;antes, isto é, numa 
abordagem tâo-somente macroeconOmica (conjuntura da divida pCiblica e tendéncia de 
crescimento da taxa real de juros), é temerário, para dizer pouco, precipitar a transiçâo 
pretendida pela reforma. 

Mas, afinal, quem ganha corn a reforma? 

110 BELLUZZO, Luiz Gonzaga de Mello. APPY, Bernard. ObservacOes sobre os projetos de lei que instituem 
regime de previdência compiementar para os servidores pñblicos. Parecer elaborado para a Associação dos 
Magistrados Brasileiros, nov./2000, p.  3. 

Observarnos que essa contribuicâo do servidor para o regime complementar deve ser facultativa, como listado 
no item 47— reforma da previdncia -, do "Programa de Governo da Co1igaço Lula Presidente", 
112 BELLUZZO, Luiz Gonzaga de Mello. APPY, Bernard. Op.  cit.,  p.  7. 
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Sem divida alguma, os principais beneficiados corn a reforma Sio os bancos' 13,  as 
seguradoras, as empresas de consultoria (principalmente as que possuem acesso a informaçôes 
privilegiadas) e, muito provavelmente, a grande mIdia" 4  

Ha, trarnitando no Congresso, o PLP 9, já antes cornentado. 0 substitutivo global 
apresentado pelo governo anterior "determina a obriigatoriedacle de aquisiçâo da cobertura por 
morte (pensâo) e invalidez, bern como da renda mensal vitailcia (aposentadoria por idade ou 
tempo de contribuicào), em entidade aberta de previdência complementar ou seguradora que 
opere exciusivamente no ramo vida, de livre escoiha do participante. Na prática, o que o 
governo propôe é transforrnar as entidades de previdência complementar dos servidores 
piThlicos em meros fundos de investimento 'tl 5  Obviamente, diz Belluzzo, "trata-se de urn 
prato cheio para as entidades abertas de previdência privada e seguradoras, que passariam a ter 
urn mercado cativo" 16  

Conseqüência direta do novo modelo seria, como dernonstra o exemplo chileno, o 
expressivo aumento nos custos administrativos que, naquele pals, nos clez prirneiros anos, 
consumiram urn terco da rentabilidade bruta do sistema. Deste valor, outro urn terço foi gasto 
em marketing e vendas117 

Em face de tudo o que foi documentado ao longo deste ensalo, podemos encerrar 
afirmando que a reforma da previdência que se desenha no interessa ao povo brasileiro, nâo 
traz beneflcio algum as contas do Estado e prejudica enormemente os servidores püblicos, 
devendo ser necessariamente precedida, como consta do item 52 do programa de governo da 
coligacão Lula Presidente, por uma "discussAo racional", em que "as fontes de financiarnento 
sejam objeto de negociacäo no âmbito da Reforma Tributária". 

1)3  As previdéncias complementares crescem no Brasil a larga, alcancando urna expanso media de 45% ao ano, 
sendo quo os fundos de pensào acumulavam, no final do ano do 2001, urn patrimonio equivalente a 12% do P113 
brasileiro. Na Sufca e na Holanda, respectivainente, tal patrimônio alcanca 100% e 120% do PIB. Nos Estados 
Unidos, os fundos 401(k) somam US$ 1,7 trilhäo. WE1NTRAUB, Arthur Braganca de Vasconcellos. 
Previdêneia privada. Sto Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. 
114 Assim, "do ponto de vista do capital, seu objetivo [da reforma] é apropriar-se de urna quantia fabulosa de 

S 	 capital, cerca de 134 bilhôes de reais por ano, para injetar diretamente no mercado financeiro para garantir 
financiarnento da dIvida externa e intema, e urn oxigénio para a continuidade do delirio da especulacào 
financeira". GOULART, Serge. Devolvam nossa prevldência. Dossiê histórico da destruicoIprivatizacAo da 

previdencia piThliea e solidária. So Paulo: Conhecer, 2000, p. 15. 
1)5  BELLUZZO, Luiz Gonzaga de Mello. APPY, Bernard. Op. cit., p.  9. 
116 Op. cit., P.  10. 
1)7  Cf. BELLUZO, Luiz Gonzaga de Mello. APPY, Bernard. Op. cit., p.  10. 
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6. CONCLUSOES 

Reformas e interesses 

Qualquer proposta de reforma a Constituição Federal, em especial quando concernente 
atemas de forte apelo popular e impacto que transcende geracOes, como a da seguridade, deve 
ser elaborada pelo governo corn elevado senso de responsabilidade, considerando-se nAo 
apenas sua dimenso fiscal mas também social. 

Agentes financeiros e grande midia, em clefesa de interesses näo necessariamente 
coincidentes corn o do Estado brasileiro, instauraram urn perigoso consenso quanto a 
imprescindibilidade das mudanças, desqualificando surnariarnente - porque destinada a 
preservacão de "privilégios" - qualquer dissensão que proponha o aprofundarnento da questâo, 
como a investigacAo de princIpios e garantias constitucionais. 

"Os homens que dirigem a moderna grande empresa e os seus vários serviços de 
financas, de caráter legal, legislativo, téenico, publicitário e ainda outros servicos sagrados da 
atividade da grande empresa são os membros mais respeitados, prósperos e prestigiados da 
comunidade nacional. Eles são o regime. Os seus interesses tendem a tornar-se o interesse 
püblico" (John Gaibraith). 

Estado e Poder Judiciário 

Para convencimento e apoio popular as reformas, criou-se urn d.iscurso baseado na 
"isonomia" e na "igualizacão", dernonizando-se o Estado e o servidor püblico a ponto de 
desprestigiar e vulgarizar instituicOes basilares da democracia brasileira, tal o Poder Judiciário. 

"0 Brasil so tern Constituição e democracia quando isso nâo atrapaiha as contas do 
governo" (Dallari), o que permite concluir que sempre vivemos - e continuarnos a viver - 
numa democracia autoritária, caracterizada pela supremacia do Poder Executivo em relaçAo 
aos demais Poderes. 

Constituiçäo, separacAo dos Poderes, Magistratura independente e democracia 

Os princIpios figuram como o "coracäo" das ConstituiçOes contemporâneas, 
estruturantes do sisterna de valores da sociedade. Dentre estes, o da separação dos Poderes foi 
destacado pelo constituinte de 1988 como imutávei (cláusula superpositiva), a fim de evitar a 
formaçäo de &overnos absolutos e para a garantia fundamental do cidadão contra as iniciativas 
individuals e püblicas de intcrferência em sua esfera de dignidade. 

As cláusulas intangIveis devem impedir "não so a supressão da ordem constitucional, 
mas também qualquer reforma que altere os elementos fundamentals de sua identidade 



32 

t 	
histórica" (Gilmar Ferreira Mendes), As prerrogativas da Magistratura sempre se fizeram 
presentes em nosso ordenamento constitucional, e a garantia da aposentacio corn proventos 
integrais figura no Texto Major desde 1946. 

Para que a separacào dos Poderes seja efetiva é indispensável a preservacão da 
autonomia funcional dos Magistrados, eis que "a independência dos tribunais continua a 
representar urn princIpio fundamental em qualquer pals que aceite os princIpios mInimos do 
Estado de Direito" (Marcello Caetano). 

"Na democracia, a regra básica é manter elevadas as possibilidades de escoiha e 
abertas as alternativas de decisAo. Por isso o Estado Democrático de Direito estabiliza 
garantias aos direitos das minorias, da oposicAo e da Magistratura" (Campilongo). 

"NAo é por amor ou no interesse dos juizes que o princIpio vital de sua independência 
deve ser observado corno urn dogma. E, sim, por amor dos grandes interesses sociais" 
(Pimenta da Veiga, 1857). 

Se o Magistrado for economicamente dependente da legislatura, "claro está que a sua 
independéncia a qualquer outro respeito seth inteiramente ilusória. Geralmente falando, dispor 
da subsistência de urn homem é dispor da vontade d'elle" (Pimenta da Veiga, 1857). 

Valores supremos: justica e seguranca. Supremas garantias: proventos de aposentacAo 

Quando do julgarnento da constitucionalidade da Medida Provisória n° 173, que 
impedia a concessäo de lirninares e cautelares contra intmeras outras MPs, entendeu o 
Suprerno Tribunal Federal que, embora constitucional, a medida poderia, no caso concreto, 
deixar de ser aplicada pelos Tribunais inferiores e Juizes de prirneira instância, caso 
entendessem que, na espécie, "a falta desses instrumentos pusesse em risco a realizaçäo da 
justica" (Sepilveda Pertence). Corn major razäo, a rnodificaçAo do sisterna de aposentaçAo dos 
Magistrados colocará em risco, sem düvidas, a realizacAo da justica. 

A conseqUência da mediocrizaçäo do Poder Judiciário, al inclulda a questAo dos 
proventos de aposentadoria, tende a ser, no limite, a fragilizacâo da cidadania brasileira, na 
medida em que se esboroa urn dos principios nucleares e estruturantes da organizaco politica 
nacional, sendo oportuno recordar que os direitos e garantias essenciais a liberdade hurnana 
encontram-se acima da possibilidade de emenda. Portanto, afigura-se ofensiva a ordem 
constitucional qualquer tentativa, mesmo que oblIqua ou tangencial, de mitigacAo do princIpio 
da separaco dos Poderes e da independência do Juiz, quer comprometendo sua subsistência 
no presente, quer comprometendo-a no futuro. 

A garantia dos proventos de aposentadoria integrais aos Magistrados escapa a logica 
purarnente contábil, porque se trata de investimento de elevado retomo social, em que valores 
intangiveis encontram-se envolvidos - tais a justica, a seguranca, e por serem os JuIzes 
membros perrnanentes de Poder, agentes politicos, pertencentes it carreira tipica de Estado. 
Pode-se, pelo mesmo motivo, justificar o nAo pagarnento de impostos pelas igrejas e meios de 
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comunicacão, isto é, para a preservacào de outros valores igualmente caros a sociedade 
brasileira, coino a liberdade de culto religioso e a liberdade de imprensa. 

As garantias da Magistratura, antes privativas - inamovibilidade, vitaliciedade, 
irredutibilidade de vencimentos -, foram estendidas a inmeras outras categorias de servidores 
püblicos. Todavia, aos JuIzes, corn exciusividade, sAo impostas restriçöes inerentes a funçào. 
Assim, por exemplo, é-lhes vedado: exercer qualquer outro cargo, ainda que em 
disponibilidade (exceto urn de professor), participar de conselhos ou órgAos de empresas 
privadas ou estatais, concorrer a cargo eletivo, sindicalizar-se, fazer greve e exercer o 
comércio. Sublinhe-se, finalmente, que o Magistrado encontra-se perrnanentemente de 
plantào, em constante risco de vida, nâo percebendo qualquer retribuiçào financeira oem, 
tampouco, compensaco de horário por tais onus, o que revela situação inigualável a qualquer 
outro servidor, püblico ou privado. 

Reforma da previdência 

0 encaminhamento equivocado dado a reforma previdenciária encontra-se distante do 
necessário para a construcão de urn pals decente, dernocrático e plural, pois direcionado a 
criacäo de superávit primário para pagamento dos credores internacionais. 

Mesmo corn os altos indices de sonegaco e fraude e apesar da rnanutençâo dos 
inUrneros favores fiscais concedidos a clubes de futebol e entidades fiiantrópicas, inexiste 
deficit no orçamento da seguridade social, ao contrário do anunciado oficialmente. No ano de 
2002, por exemplo, o superávit atingiu mais de R$ 36 bilhOes, conforme noticia o próprio 
Tesouro Nacional, havendo R$ 150 biihOes de estoque de dIvida ativa. 

Antes de se realizar a reforma da previdéncia, d indispensável que se faca a reforma 
tributária, reestruturando-se o sisterna tributário naciional, injusto e concentrador de renda. 

Nao se deve admitir que o segurado da previdência (seja ele servidor püblico ou 
trabaihador da iniciativa privada) sej a tratado como mero poupador, transformando a 
previdência social num negócio e jogando a sorte os proventos de aposentadoria e a 
tranqUilidade do segurado na veihice, tudo ao sabor do mercado financeiro, dos bancos e das 
seguradoras. 



ANEXO I 

Análise da razão ativo/inativo e dispersäo etãria da 
Magistratura brasileira 

Inicialmente, cumpre observar que Os dados foram recohidos 
diretamente dos Tribunals de Justiça dos Estados e do Tribunal 
Superior do Trabalho. 0 levantamento se deu por amostragem - 
aleatoriamente, foram escoihidos os Estados de Santa Catarina, 
Paraná, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. 

Como se nota, a razão Magistrado ativo/inativo varia de 2,08 em 
Santa Catarina ate 3,78 no Rio Grande do Norte. A Justiça do 
Trabaiho possui uma razão de 3,17 ativos para I inativo. A media 
ponderada situa-se bern acima de 3 por 1. 

Por outro lado, a dispersäo etária revela uma Magistratura 
bastante jovem. Entre os 20 e 45 anos de idade encontram-se 65% 
dos JuIzes brasileiros. Este dado é extremamente significativo se 
levarmos em consideracão que, consoante estudo levado a termo pelo 
IBGE 1 , para os funcionários federals de nivel superior, a moda (isto é, 
o valor de ocorrência mais frequente num conjunto de observaçOes ou 
distribuição de frequência), tanto para homens como para muiheres, 
ocorre em torno dos 45 anos de idade. 

Desta forma, em singela sintese, pode-se afirmar que a razäo 
ativo/inativo, conjugada corn a baixa media de idade dos Magistrados 
brasileiros indica urn quadro de absoluta sustentabilidade do sistema 
previdenciário pUblico, corn viabilidade de manutençO da 
integral idade dos proventos de aposentadoria 2 . 

1 Textospara discussAo n. 3. Escola Nacional de Ciências Estatisticas. IBGE . "Tábua de mortalidade para os 
funcionários püblicos civis federais do Poder Executivo por sexo e escolaridade". Kaizô Iwakami Beltrào e 
Sonoê Sugahara. 
2 Está-se levando em eonsideracão a contribuicào atual dos Magi strados Federais, a alIquota de 11% sobre o 
total dos vencimentos o que se da, também, em imbneros Estados da Federaçao. 
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