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Previdência: impõe-se a rejeição da reforma

“Pior que a patrulha ideológica só a picaretagem ideo-
lógica.” Millôr Fernandes (1923-2012)

Muito se diz por aí que o Brasil é um país atrasado por 
ser um país jovem.

Não é verdade, como bem testemunham o Canadá, a 
Nova Zelândia, a Austrália e os Estados Unidos.

Talvez nosso problema não seja juventude, mas sim a 
idade das nossas ideias como bem tem comprovado o debate 
das últimas semanas sobre leis trabalhistas e Previdência.

E não é somente na velhice das ideias, mas também a 
forma como elas mudam na cabeça de nossos políticos 
e de nossos sindicalistas de acordo com a conveniência. 
Dependendo de que lado estão do poder, eles conseguem 
ser contra ou a favor das mesmas propostas...

Mas mesmo com essa qualidade de nossos homens pú-
blicos, nosso passado recente nos legou uma democracia 

e um gostinho de se ter renda para consumir.
Só que ideias antiquadas quase destruíram esse im-

portante legado.
Com isso, o Brasil, que tanto encheu de esperanças o 

mundo, passou a ter um desafi o duplo: primeiro parar 
de encolher sua economia para depois embalar e seguir 
crescendo até se tornar um país de alta renda. 

Ocorre que, para que isso aconteça, terá que se integrar 
às redes mundiais de produção e aumentar seu comércio.

Para tal, terá de aumentar sua produtividade, o que 
signifi ca mão de obra treinada, impostos no mesmo nível 
de outros países, infraestrutura para transportar e em-
barcar nossos produtos, sindicatos com ideias arejadas 
e não mais como braços de partidos políticos.

E, como não temos grande poupança interna, teremos 
de reconquistar a confi ança do mundo para que a pou-

pança de outros países venha ser investida aqui.
E ainda temos a tarefa de lidar com a corrupção, desafi o 

que é ampliado pela péssima qualidade de nossas institui-
ções. Afi nal, nosso Legislativo e Executivo federais estão 
envolvidos sistemicamente em corrupção, enquanto o Ju-
diciário é famoso por sua morosidade e seu “garantismo”.

É um desafi o gigante por si só vencer essas barreiras. Ele 
aumenta ainda mais se pensarmos que estamos vivendo um 
período de escassez de líderes e ainda aguardando para ver 
quantos dos nossos políticos atuais resistirão à necessária e 
inadiável fi ltragem que o judiciário deve realizar.

Não será fácil, mas se oxigenarmos nossas ideias e 
mudarmos a concepção de homem público, talvez con-
sigamos, em três anos, atravessar esse longo deserto que 
o populismo, a corrupção e as ideias retrógradas nos dei-
xaram.
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O país das ideias antigas
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A imprevidência afi rma-se como a maior 
marca do governo Michel Temer ao longo da 
tramitação da PEC 287, da Reforma da Pre-
vidência. Nada indica, infelizmente para a 
população brasileira, que do Executivo e de 
grande parte de seus aliados surja uma pro-
posição aceitável até a data de votação da ma-
téria, em que pese a resistência registrada na 
Câmara Federal por considerável número de 
deputados, inclusive da base governista, que 
tenta impedir o total desmonte do sistema. 
Um breve inventário do triste episódio remete 
ao fato de que o presidente da República usou 
uma insólita motivação para enviar à Câmara 

originalmente uma proposta draconiana: sua 
impopularidade recorde.

Só um presidente rejeitado e não preo-
cupado em melhorar sua imagem perante a 
população, na inacreditável lógica palacia-
na, poderia colocar o bode na sala da forma 
como ocorreu, apresentando uma proposta 
que desagradou a todos. O presidente, que as-
sumiu em meio ao mandato, e que por motivos 
óbvios dá sinais de não pleitear recondução, 
propõe-se a mexer, dura e atabalhoadamen-
te, em uma questão vital - no sentido estrito 
da palavra - para as pessoas que já estão no 
mercado de trabalho e para as que entrarão 

futuramente.
O presidente fugaz quer deixar como legado 

o fi m de um sistema previdenciário que garan-
te a sobrevivência de milhões de pessoas e só 
não é melhor porque o governo tem o despudor 
de desviar recursos da Previdência para ou-
tras rubricas e, ainda, acusá-la de defi citária, 
ignorando opiniões abalizadas em contrário. 
Quem sabe a CPI proposta pelo senador gaú-
cho Paulo Paim lance luz sobre essa discrepân-
cia. No relatório do deputado Arthur Oliveira 
Maia (PPS-BA), sucedem-se erratas e novas 
redações, especialmente quanto às regras de 
transição. O certo é que o governo mantém o 
objetivo inicial de desmontar a Previdência, 
porque não há uma base fundada, um cálculo 
atuarial, que sustente o que está propondo.

É, de fato, uma reforma que se preocupa 
unicamente com o mercado fi nanceiro, que 
assumiria os negócios do setor com a previ-
dência privada, e não com a cidadania. Por 
isso, impõe-se a rejeição como palavra de 
ordem. Se a Previdência precisa de reforma, 
que uma proposta pautada pela seriedade 
seja amplamente discutida com a socieda-
de e os números do setor esmiuçados com 
transparência, a fi m de melhorar o sistema 
e não de destruí-lo.

* em parceria com Gilberto Schäfer,
juiz de Direito e presidente da Ajuris


