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Reforma da Previdência foge da realidade 
brasileira, dizem associações nacionais 

de defensores públicos e de auditores fiscais

As associações nacionais dos Defen-
sores Públicos Federais e dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal do Brasil apre-
sentaram notas técnicas apontando incon-
gruências na reforma da Previdência Social 
pretendida pelo governo. Segundo a Una-
fisco, os padrões básicos apresentados na 
PEC 287/2016 usam níveis sociais dos pa-
íses da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico que têm uma 
realidade bem diferente da brasileira.

A Unafisco compara a expectativa de 
idade no Brasil, que é de 75 anos, segundo 
dados de 2015 da Organização Mundial da 
Saúde  com a média dos países da OCDE, 
que é de 81,2 anos. Partindo dessa pre-

missa, a entidade destaca que se as novas 
regras forem aprovadas, darão ao aposen-
tado 10 anos para aproveitar a inatividade. 
“Enquanto nos demais países esse tempo 
chegaria a 16 anos”, complementa.

A entidade cita ainda os dados da OMS 
sobre expectativa de vida com saúde, co-
nhecido como fator Hale (Healthy Life Ex-
pectancy). Nesse cálculo, que considera 
apenas a idade do indivíduo enquanto ele 
se mantém saudável, é descontada da ex-
pectativa de vida as doenças e limitações 
que afetam o ser humano no decorrer dos 
anos. “Assim, caso a idade para aposen-
tadoria seja 65 anos, o brasileiro teria 
apenas seis meses para aproveitar plena-
mente a vida, antes de não poder mais 
desfrutar de uma vida saudável”, explica 
Unafisco.

Já a Anadef critica o modelo proposto 
porque são ignoradas as peculiaridades 
sistêmicas brasileiras, por exemplo, a bai-
xa escolaridade da população e a econo-
mia sensível a crises. Também questiona 
as estatísticas usadas pelo governo para 

convencer a população de que há um dé-
ficit na Previdência.

“O argumento de que a reforma repre-
senta a única saída para diminuir o déficit 
é falho e camufla outras alternativas que 
precisam ser discutidas, como a recupe-
ração das dívidas do INSS, a formalização 
de trabalhadores sem carteira assinada, o 
fim da isenção fiscal para diversos setores 
e a definição de outras fontes para o paga-
mento da dívida pública”, diz.

O saldo negativo da Previdência é o prin-
cipal argumento utilizado pelo governo para 
defender a aprovação da proposta. Para 
parlamentares da oposição, o ato ofendeu 
a Constituição nos artigos que trata sobre 
o regime previdenciário. Os parlamentares 
alegam ainda que o presidente não ouviu 
o Conselho Nacional de Previdência Social, 
exigência prevista no artigo 10 da Constitui-
ção Federal e nos artigos 3º, 4º e 5º da Lei 
8.213/1991, que dispõe sobre os planos de 
benefícios da Previdência Social.

Fonte: CONJUR             

Os novos juízes federais substitutos da 
Subseção Judiciária de Feira de Santana 
entraram em exercicio no dia 8 de março 
e foram recepcionados  pelos magistrados,  
servidores e estagiários daquela subseção, 
ocasião em que lhes foi oferecido um co-
quetel de boas-vindas patrocinado pela 
Caixa Econômica Federal.

Robson Silva Mascarenhas, Adriana 
Hora Soutinho de Paiva e Andreia Guima-
rães do Nascimento são os novos magis-
trados que atuarão respectivamente na 1ª, 

Três novos magistrados 
são recepcionados na Subseção 
Judiciária de Feira de Santana

2ª e 3ª Varas Federais de Feira de Santa-
na, reforçando a equipe de juízes respon-
sável pelo processamento e julgamento de  
mais de 27 mil processos em tramitação 
nas três varas da Subseção Judiciária e os 
seus respectivos Juizados Especiais Fede-
rais Adjuntos.

O evento contou com a participação do 
diretor da Subseção, juiz federal Eudóxio 
Cêspedes,  do juiz federal da 3ª Vara Mar-
cel Peres, de servidores e de estagiários. 

ASSERJUF comemorou 
Dia Internacional da Mulher 

com música, lanche e sorteios
Para comemorar o Dia Internacional da 

Mulher, a nova direção da ASSERJUF rea-
lizou na última quarta-feira um evento na 
Biblioteca buscando proporcionar uma tarde 
descontraída para as associadas. O local foi 
decorado com fotos das servidoras indica-
das pelos colegas como mulheres destaque. 

Ao som de voz e violão, as mulheres fo-
ram agraciadas com um lanche e sorteios 
de livros e drenagens linfáticas em agrade-
cimento pelo trabalho desenvolvido com 
competência e excelência pela equipe fe-
minina que compõe a Justiça Federal.

O livro “Mulheres – Retratos de Respei-
to, Amor-próprio, Direitos e Dignidade”, 
da designer Carol Rossetti, foi o tema da 
exposição fotográfica que está no foyer até 
hoje com ilustrações de personagens pro-
tagonizando situações cotidianas em que 
ficam evidentes os padrões excludentes da 
sociedade e o cerceamento à autonomia fe-
minina. Cada ilustração é acompanhada de 
texto, contrapondo um comentário que des-
qualifica a mulher a outro que valoriza a di-
versidade e as peculiaridades de cada uma.

 A juíza federal da 14ª Vara, Cynthia 
Lopes, associada da ASSERJUF, declarou 
ser uma alegria estar ali comemorando o 
Dia da Mulher. “Esse é um dia de luta da 

mulher. Um dia para dar visibilidade ao 
papel que a mulher exerce na sociedade, 
na família, na pressão ao longo do tempo 
todo”, declarou.

A juíza federal lembrou que as dificul-
dades enfrentadas pelas mulheres inde-
pendem da classe social. “Quase todas já 
sentiram na pele algum histórico de vio-
lência ou conhecem alguém que já sofreu 
uma descriminação violenta. Hojé é um 
dia para despertarmos a consciência dos 
parceiros, dos homens, que muitas vezes, 
reproduzem, mesmo insconscientemente, 
um comportamento discriminatório.”

Ao finalizar sua fala, a juíza federal pa-
rabenizou a todas pela data, que definiu 
como um dia para reflexão sobre o papel 
da mulher em todos os sentidos na socie-
dade e na importância que ela tem para  se 
opor ao machismo e a violência diária que 
a mulher sofre.                   

Segundo Luzineide Oliveira, o Dia Inter-
nacional da Mulher é um notável reconhe-
cimento pelo papel feminino na construção 
da sociedade. “Ainda não é suficiente para 
garantir direitos nem lhe colocar em pé 
de igualdade com os homens, mas é uma 
bem-vinda homenagem que nos aquece o 
coração”, disse.

E continuou: “Anseio por um amanhã 
onde todos sejam tratados igualmente, 
onde não precisemos que haja um dia 
internacional para sermos reconhecidas 
como valiosa força de trabalho. Equipara-
das com os homens em todas as oportuni-
dades. Iguais em dignidade”.

Finalizou declarando: “É dessa manei-
ra que espero o futuro. O Dia Internacio-
nal da Mulher será todos os dias, assim 
como todos os dias são dos homens, sem 
que seja necessário um único dia espe-
cial dedicado a eles e ninguém duvida do 
seu valor”.


