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NOTAS AO FINAL

Algo como 20 (vinte) milhões de contribuintes diretos fora do mercado 

de trabalho contributivo da Seguridade Social e cerca de ¼ (um quarto) 

da população do país fora do mercado consumidor sugerem ser este um

bom momento para discutir a Previdenciaa especialmente à vista de uma

proposta altamente polemica? Some-se a isso o fato de tratar-se de uma

estrutura segmentada na qual nem todos os segmentos são defcittrioss

O Brasil não explodirta nem o sistema entrart em colapso a curto 

prazo se a reforma proposta da Previdencia tiver reduzido por no mínimo

seis meses o seu ritmo de apreciação e revisãoa havendo toda a atenção

de ser voltada para os segmentos defcittriosa cuua equação deve ser 

equilibrada interna corporisa sem sobrecarregar os segmentos 

comprovadamente superavittrioss Como observou José Roberto Sodero 

Victórioa presidente da Comissão de Direito Previdencitrio da OAB SPa o
sistema é contributivo e obviamente retributivo, ou seja, à contribuição 
temos o paralelo da retribuição, objetivada na concessão dos 
benefícios, quando cumpridos os pressupostos de sua concessão.

É fatala assima a inferencia de que cada segmento tem de constituir um

universo próprio contribuição/retribuiçãoa resultando profundamente 

inuusto que os segmentos que se bastam seuam de qualquer modo 

onerados por défcits que não são seuss

Não se determina com precisão as causasa nem se ht de tentar 

corrigira durante o incendioa o seu fato geradors É absolutamente 

necesstrio apagar-se primeiro o incendio para só depois perquirir-lhe 



as causas reaisa afastada a dialéticaa e fazer as correções a se imporems

Desempregados e desesperançadosa subempregados e trabalhadores 

informais tem primeiro de comer e agasalhar-se adequadamentea ter-

lhes devolvidas a dignidade e a capacidade contributiva que auustart os 

númerosa colocando-os em fguras realistas e htbeis para propiciar 

decisões acertadass Isso ocorrert quando tiverem trabalhoa rendaa 

consumirem e contribuírem para a Seguridade Sociala para a 

Previdencias

Os fundos da Previdenciaa formados pela contribuição dos 

trabalhadores e demais rubricas implicadas não podem ser esttticosa 

nem gerar ganhos para o mercado fnanceiro por meio de um sistema de

capitalização que não lhes aproveitarts ssses fundos devem ser 

aplicados nos mesmos moldes da Previdencia Privada ou Fundos de 

Pensãoa com os auustes e controles necesstriosa e especialmente 

direcionados para as grandes obras de infraestruturaa das quais o país 

necessitaa produzindo riquezaa fortalecendo seu vetor atuarial e gerando 

empregosa destravando de vez a sconomias

A argumentação do déficit previdenciario é discutível (…), mas 
do ponto de vista lógico ha uma defasagem entre o discurso e a 
coerência real. Vejamos: se ha déficit previdenciario, por que 
não cobramos uma dívida que hoje chega a R$1 (uma extenso do

blog) trilhão dos maiores devedores da Previdência? Se ha 
deficit previdenciario, por que damos anualmente mais de 
R$100 (cema extenso do blog) bilhões de desonerações fiscais? 
Se ha déficit previdenciario, como o governo retira do orçamento
da Seguridade Social 30% (trinta por centoa extenso do blog) 
para gastar da forma com que deseja, a chamada 
Desvinculação da Receita da União (DRU)?
(José Roberto Sodero Victórioa Jornal da Advocacia da OAB SPa 
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Saltam aos olhos as inconstitucionalidades da proposta apresentadaa 



um cavalo de Tróia que desconstitucionaliza a relação previdencitrio/ 

social e altera o princípio da repartição para um perverso sistema de 

capitalizaçãoa com todas as desvantagens dessa modalidade de 

aplicaçãoa que transformaria os aposentadosa no conuunto das 

necessidades humanas btsicasa em um contingente de misertveiss 

Ainda assim se chegassem à aposentadoriaa transformada em miragem 

a reboque de uma idade mínima inatingível do ponto de vista de 
garantia de emprego e consequente contribuição previdenciaria, ja que 
o próprio IBGE aponta que menos de 1% (uma extenso do blog) da 
população ativa possui 65 (sessenta e cincoa extenso do blog) anos ou 
mais, ou seja, a maioria dos segurados do sexo masculino não 
conseguiria se aposentar, confrontando o princípio constitucional da 
reciprocidade contributiva, esclarece José Roberto Sodero Victório 
(idem ibidem)s Que registra mais:

Do ponto de vista constitucional, varias são as questões que 
podem levar a discussões perante o Supremo Tribunal Federal. 
Dentre elas: a necessidade de uma constituinte para alterar o 
sistema de repartição para um sistema de capitalização e não 
uma PEC ou Lei Complementar (idem ibidem)


NOTA 1 —

Do artigo anteriora

Ptgina 02 (dois) ao fnal: De sobejo, por que ninguém fala (…) com a 

improvisada reforma trabalhista imposta a quem de fato paga a conta? É

como do negrito e não porquea todos sabemoss

Ptgina 05 (cinco) ao fm: Na extensa cadeia de fornecedores necessaria

à sua implementação... Todos sabemos que o a em negrito é craseados



Ptgina 05 (cinco) quase a meio: 8s500 (oito milhões e quinhentos mil) 

mil quilômetros quadradosa não 8.500 (oito mil e quinhentos) 

quilômetros quadradosa todos sabemoss

NOTA 2 —

Jt se disse aqui: Para falar de povo é necesstrioa pelo menos de vez 

em quandoa andar pela ruaa chegar perto deles Não sendo assima fala-

sea relativamente às grandes questõesa em nome próprio e sem 

conhecimento de causas Na hipótesea povo é apenas maneira de dizera 

mero componente dialéticos

Ontem eu fui ver o povo de pertoa sentar-me com ele no agradtvel beira-

mar dos fundos do Bay-Markets Quando ut me iaa parei na lateral para 

ver de perto o mara de tguas tão claras que me surpreenderam 

agradavelmentes De péa absortoa após alguns minutosa chegou a mim 

um moço corretamente vestidoa de fsionomia sofridas sducado e 

respeitosoa pediu licença para falar-mes Acedi de prontos Resumo: Do 

ramo petrolíferoa estt sem trabalho e completamente sem recursos; com

um flhinhoa precisava de dinheiroa qualquer dinheiroa para comers 

Passei-lhe um pouco do que precisavas Conversamos brevementes Tem 

uma amigaa disse-mea que edita um blog; com todo o tato sugeri-lhe algo

pertinente quea com algum talento e persistenciaa pode render-lhe algum

dinheiro no lado claro da internets Apertei-lhe a mãoa ele se fois

É apenas um exemploa mal coloquei os pés fora de casaa reala de carne 

e ossoa pertinhoa uunto de nósa estt por aí aos milhõess sssas pessoas 

não podem esperara não tem tempo para isso; dialética dirigida em 

sentido contrtrio às suas prementes necessidades não gera empregosa 

nem alimenta quem estt com fomes Agoras

   




