
Segurança jurídica é como árbitro em uma partida de futebol; quanto menos pensamos
nela, mais podemos estar certos de sua efetividade. Percebem-se problemas quando
passa-se a falar muito a seu respeito.

O povo brasileiro foi “guindado” à condição de mentecapto da década. Na última semana
um cavalheiro, defendendo a reforma trabalhista na televisão, necessária a seu sentir,
disse que ela proporciona segurança jurídica. Pronto, tudo resolvido! A reforma
trabalhista é necessária e proporciona segurança jurídica. Fico na dúvida;
desconhecimento ou esperteza ? Sim, porque atualmente no Brasil, em alguns níveis e
setores, tudo e resolvido à força da esperteza. Por um lado, segurança jurídica resulta
do apreço pelos princípios de direito e qualquer projeto, estapafúrdio, míope, imoral em
sua essência ou mal-intencionado, convertido em lei, entra para o rol das observâncias
compulsórias, uma consequência do Estado de Direito; por outro lado, é difícil entender
a reforma trabalhista tal como proposta, que não tem papel relevante na cura da chaga
do desemprego de gravidade estratosférica quando coloca o trabalhador a negociar
sozinho, sabendo-se que ele não estará negociando com o patrão, mas com os
advogados deste, na retaguarda. Os advogados costumam ser eficientes na defesa dos
interesses do seu cliente. E apenas fazem o seu trabalho. Pela reforma, na rescisão sem
justa causa a ser negociada diretamente com o empregador, elidida pelo projeto a
indispensabilidade de intervenção do Sindicato respectivo, o trabalhador só tera direito à
metade do percentual atual da indenização do FGTS e só poderá sacar 80% do seu
Fundo. Quando se propõe por lei o regime de 12 x 36, desconsidera-se que esta nunca
foi uma questão linear ainda nos tempos da ex-Súmula 85 do TST, como agora, após a
Súmula 444. Entre outras condicionantes, quando o trabalhador desempenha suas
funcões à noite sempre há horas extras, nunca pagas pelo empregador. Estes são dois
pontos, apenas; há outras desvantagens para o empregado.

Tudo muito incongruente, as alegacões produzidas na questão trabalhista trazem
embutidos graves riscos de desmonte de conquistas pretéritas de alto significado social,
exatamente quando o aperfeiçoamento desse aspecto das relações humanas e laborais
é uma preocupação em todas as nações civilizadas. De outro modo, sob maneirismos
verbais e gesticulação teatral, assistiu-se com pasmo a tentativa de desacreditar provas
materiais flagrantes e irrespondíveis chanceladas pela área de perícia criminal de órgão
que goza de toda a confiança e respeito do país, mais recentemente pelos inestimáveis
resultados do seu trabalho em curso, forma de desmoraliza-lo para justificativa do
injustificável. Como ficará a Operação Lava Jato se a tentativa de desmoralização do
trabalho da Polícia Federal frutificar, for bem sucedida? E as investigações já feitas? E,
no todo, as provas já produzidas? Tudo o que já feito ficará sob suspeição? O Brasil será
colocado de pernas para o ar, voltará à estaca zero no quesito corrupção?

Insustentável a situação, a Ordem dos Advogados do Brasil protocolou pedido de
“impeachment” com fundamento na violação do Artigo 85 da Constituição Federal, da lei



do Servidor Público (N° 8.112/1990) e da Lei do Impeachment (N° 1079/1950).
O país precisa desse pedido apreciado.A República está sendo
achincalhada.
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