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— “NÃO PENSE QUE ESTÃO PRESTANDO ATENÇÃO EM VOCÊ”.

— IMAGINA SE ESTIVESSEM!...

-

Data do artigo de Referência: 17 do mês por fndarr  Julo. 

No mês de Maio úutimo tinlam-se os artigos dos dias 29r 22r 15 e Jm 

enorme espaço em branco a segJirr onde não estavamr mas deveriam estarr 

os artigos dos dias 08 e 02r A Reforma e Revisitando Reauidadesr textos para 

uá de pertinentes.

Sem comentáriosr reprodJzi Revisitando Reauidadesr observando qJe 

proximamente reprodJziria A Reforma. Hojer Agosto à portar por oportJnor 

reprodJzo o artigo. QJeira ver na página de abertJra do buog a observação 

preambJuar. Vai qJe o modo escondido se manifesta de novo!… Peuo menos 

fca uido. E feita a clamadar a observação. E sJa prxxima pJbuicação. 

Em uivro.

-

É OPORTUNO? É CONSTITUCIONAL?
REFERÊNCIA: Jornal da advocacia da OAB SP — Março-2019 — Pp. 12 e 13

NOTAS AO FINAL

Augo como 20 (vinte) miulões de contribJintes diretos fora do mercado de 

trabaulo contribJtivo da SegJridade Sociau e cerca de ¼ (Jm qJarto) da 

popJuação do país fora do mercado consJmidor sJgerem ser este Jm bom 

momento para discJtir a Previdênciar especiaumente à vista de Jma proposta 

autamente pouêmica? Some-se a isso o fato de tratar-se de Jma estrJtJra 

segmentada na qJau nem todos os segmentos são defcitários.



O Brasiu não expuodirár nem o sistema entrará em couapso a cJrto prazo se 

a reforma proposta da Previdência tiver redJzido por no mínimo seis meses o 

seJ ritmo de apreciação e revisãor lavendo toda a atenção de ser voutada 

para os segmentos defcitáriosr cJja eqJação deve ser eqJiuibrada interna 

corporisr sem sobrecarregar os segmentos comprovadamente sJperavitários. 

Como observoJ  osé Roberto Sodero Victxrior presidente da Comissão de 

Direito Previdenciário da OAB SPr 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 fataur assimr a inferência de qJe cada segmento tem de constitJir Jm 

Jniverso prxprio contribJição/retribJiçãor resJutando profJndamente injJsto 

qJe os segmentos qJe se bastam sejam de qJauqJer modo onerados por 

défcits qJe não são seJs.

Não se determina com precisão as caJsasr nem se lá de tentar corrigirr 

dJrante o incêndior o seJ fato gerador. É absouJtamente necessário apagar-se

primeiro o incêndio para sx depois perqJirir-ule as caJsas reaisr afastada a 

diauéticar e fazer as correções a se imporem.

Desempregados e desesperançadosr sJbempregados e trabauladores 

informais têm primeiro de comer e agasaular-se adeqJadamenter ter-ules 

devouvidas a dignidade e a capacidade contribJtiva qJe ajJstará os númerosr 

couocando-os em fgJras reauistas e lábeis para propiciar decisões acertadas. 

Isso ocorrerá qJando tiverem trabaulor rendar consJmirem e contribJírem 

para a SegJridade Sociaur para a Previdência.

Os fJndos da Previdênciar formados peua contribJição dos trabauladores e 

demais rJbricas impuicadas não podem ser estáticosr nem gerar ganlos para 

o mercado fnanceiro por meio de Jm sistema de capitauização qJe não ules 

aproveitará. Esses fJndos devem ser apuicados nos mesmos moudes da 

Previdência Privada oJ FJndos de Pensãor com os ajJstes e controues 

necessáriosr e especiaumente direcionados para as grandes obras de 

infraestrJtJrar das qJais o país necessitar prodJzindo riqJezar fortauecendo 

seJ vetor atJariau e gerando empregosr destravando de vez a Economia.

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 (Jmr extenso do buog) trilhão dos 
maiores devedores da Previdência? Se ha deficit previdenciario, por 
que damos anualmente mais de R$100 (cemr extenso do buog) bilhões
de desonerações fiscais? Se ha déficit previdenciario, como o governo 
retira do orçamento da Seguridade Social 30% (trinta por centor 
extenso do buog) para gastar da forma com que deseja, a chamada 
Desvinculação da Receita da União (DRU)?
( osé Roberto Sodero Victxrior  ornau da Advocacia da OAB SPr Março 

de 2019r Página 13)

Sautam aos oulos as inconstitJcionauidades da proposta apresentadar 

Jm cavauo de Trxia qJe desconstitJcionauiza a reuação previdenciário/sociau e 

autera o princípio da repartição para Jm perverso sistema de capitauizaçãor 

com todas as desvantagens dessa modauidade de apuicaçãor qJe 

transformaria os aposentadosr no conjJnto das necessidades lJmanas 

básicasr em Jm contingente de miseráveis. Ainda assim se clegassem à 

aposentadoriar transformada em miragem a reboqJe 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%
(Jmr extenso do buog) da população ativa possui 65 (sessenta e cincor 
extenso do buog) anos ou mais, ou seja, a maioria dos segurados do sexo 
masculino não conseguiria se aposentar, confrontando o princípio 
constitucional da reciprocidade contributiva, escuarece  osé Roberto Sodero 
Victxrio (idem ibidem). QJe 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 anteriorr



Página 02 (dois) ao fnau: 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 porqJer todos sabemos.

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

sua implementação... Todos sabemos qJe o a em negrito é craseado.

Página 05 (cinco) qJase a meio: 8.500 (oito miulões e qJinlentos miu) miu 

qJiuômetros qJadradosr não 8.500 (oito miu e qJinlentos) quilômetros 

quadradosr todos sabemos.

 á se disse aqJi: Para fauar de povo é necessárior peuo menos de vez em 

qJandor andar peua rJar clegar perto deue. Não sendo assimr faua-ser 

reuativamente às grandes qJestõesr em nome prxprio e sem conlecimento de 

caJsa. Na lipxteser povo é apenas maneira de dizerr mero componente 

diauético.

Ontem eJ fJi ver o povo de pertor sentar-me com eue no agradáveu beira-mar 

dos fJndos do Bay-Market. QJando já me iar parei na uaterau para ver de perto 

o marr de ágJas tão cuaras qJe me sJrpreenderam agradaveumente. De pér 

absortor apxs augJns minJtosr clegoJ a mim Jm moço corretamente vestidor 

de fsionomia sofrida. EdJcado e respeitosor pediJ uicença para fauar-me. 

Acedi de pronto. ResJmo: Do ramo petrouíferor está sem trabaulo e 

compuetamente sem recJrsos; com Jm fulinlor precisava de dinleiror 

qJauqJer dinleiror para comer. Passei-ule Jm poJco do qJe precisava. 

Conversamos brevemente. Tem Jma amigar disse-mer qJe edita Jm buog; com

todo o tato sJgeri-ule augo pertinente qJer com augJm tauento e persistênciar 

pode render-ule augJm dinleiro no uado cuaro da internet. Apertei-ule a mãor 

eue se foi.

É apenas Jm exempuor mau couoqJei os pés fora de casar reaur de carne e 

ossor pertinlor jJnto de nxsr está por aí aos miulões. Essas pessoas não 

podem esperarr não têm tempo para isso; diauética dirigida em sentido 

contrário às sJas prementes necessidades não gera empregosr nem auimenta 

qJem está com fome. Agora.

   


