
A reforma da Previdência, se aprovada com o texto original apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro 
(PSL), poderá reduzir a distribuição de remédios a pacientes da rede pública de saúde obtidos com decisão 
judicial. A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) com novas regras para aposentadorias e pensões 
deverá limitar a judicialização da saúde. 
A pressão das sentenças sobre os Orçamentos de municípios, estados e União aumenta ano após ano. 
Esse custo extra desafia o equilíbrio das contas públicas. 
Apenas em 2018, segundo dados do Ministério da Saúde, foi gasto R$ 1,4 bilhão pela União com 
medicamentos e tratamentos por determinação da Justiça. 
A proposta de Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes, altera o parágrafo 5° do artigo 195 da 
Constituição. O trecho trata do orçamento da seguridade social, que abrange saúde, Previdência e 
assistência social. "Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou 
estendido por ato administrativo, lei ou decisão judicial, sem a correspondente fonte de custeio total", diz 
a PEC. A nova redação inclui na Constituição os termos "por ato administrativo, lei ou decisão judicial". 
Esse arranjo, segundo especialistas, poderá dificultar o acesso a remédios e tratamentos. 
"Embora tenha o apelido de 'PEC da Previdência', o texto abarca a judicialização da saúde", afirma Roberto 
Dias, professor de direito constitucional da FGV-SP (Fundação Getulio Vargas de São Paulo). 
Para ele, esse trecho é inconstitucional. Porém, o relator da reforma na CCJ (Comissão de Constituição e 
Justiça) da Câmara, Marcelo Freitas (PSL-MG), já deu aval ao texto. 
"Ao se dizer que uma decisão judicial não pode ser proferida sem fonte de custeio, está se violando a 
possibilidade de acesso à Justiça. Essa é uma cláusula pétrea [que não poderia ser alterada]", afirma Dias. 
Segundo o professor, a PEC tenta conter o aumento de despesas. "A intenção é louvável, mas não dá para 
desconsiderar as reiteradas violações de direitos praticadas pelo próprio poder público", diz. 
O professor de direito previdenciário da USP (Universidade de São Paulo) Marcus Orione também vê 
entraves no acesso à Justiça. 
"A PEC traz problemas sérios porque impõe restrições aos direitos fundamentais, seja em ação individual, 
seja em ação coletiva", afirma. 
Para o presidente da Ajufe (Associação dos Juízes Federais), Fernando Mendes, cabe a um magistrado 
apenas julgar interpretar as leis e a Constituição para chegar a uma decisão. 
"Não é papel do juiz entrar em questões orçamentárias, alocar recursos, ou de alguma maneira definir de 
onde vão sair os recursos", diz Mendes. 
Hoje já há leis que obrigam juízes a atentar às consequências de decisões. Segundo os especialistas 
ouvidos pela Folha, essas normas, no entanto, não se sobrepõem à Constituição, que a PEC visa alterar. 
"Uma coisa é uma norma ordinária, outra é uma norma constitucional", diz Mendes.  
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 12/04/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sinopse Sintius – 12/04/2019 

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou ontem, em evento com investidores em Nova 
Iorque que, para reforma da Previdência andar, “falta o governo organizar o diálogo com o Parlamento”. 
“Precisamos melhorar o encaminhamento da reforma”, declarou. “(A reforma) atrasou um pouco, atrasará 
um pouco mais que necessário, mas vai tomar rumo”. Segundo ele, “quando o presidente é um pouco mais 
duro com o Parlamento, o Parlamento reage”. “Construir um novo ciclo político na democracia é diferente 
do que na ruptura". Ele afirmou que “a agenda do presidente (Jair Bolsonaro) nunca foi liberal, mas 
conservadora”. 
Fonte: Jornal A Tribuna – 12/04/2019 

O centrão, que reúne partidos independentes ao governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL), como PP, PR, 
DEM, PRB, Solidariedade e Podemos, quer que a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) vote a PEC 
(Proposta de Emenda à Constituição) do Orçamento impositivo antes da reforma da Previdência. “A PEC 
do Orçamento impositivo é prioridade”, disse, nesta quinta-feira (11), o líder do PR, Wellington Roberto (PB). 
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 12/04/2019 

A Instrução Normativa 101 do INSS, que regulamenta pontos do novo pente-fino da Previdência, autoriza 
o órgão a iniciar descontos de valores nos benefícios de segurados que receberam aumentos provisórios 
na renda devido a revisões judiciais posteriormente revertidas. A medida pode atingir milhares de 
aposentados como, por exemplo, os beneficiários que conseguiram decisões liminares para obter a 
desaposentação, anulada pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Embora o desconto dos valores já 
estivesse previsto em medida provisória enviada pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) em janeiro, a 
publicação da instrução “automatiza o débito nos benefícios de segurados que conseguiram antecipar 
tutelas posteriormente revogadas”, afirma o advogado previdenciário Rômulo Saraiva. Antes da publicação 
da nova regra, a interpretação legal sobre o tema era que, antes do INSS aplicar os descontos, a AGU 
(Advocacia-Geral da União) deveria informar, caso a caso, o juiz responsável pela ação. Além de criar um 
empecilho para revisões em massa, a discussão judicial dava ao segurado a possibilidade de evitar os 
descontos. “Em muitos julgamentos, juízes entendiam que não houve má-fé do beneficiário e o, por esse 
motivo, desconto não era autorizado.” Instruções normativas são a principal ferramenta do INSS para 
informar aos seus funcionários sobre mudanças de procedimentos, explica o presidente do Ieprev 
(Instituto de Estudos Previdenciários) Roberto de Carvalho Santos. Para ele, a inclusão dessa revisão em 
uma instrução revela a intenção do governo em tornar as cobranças automáticas, sem discussão judicial 
prévia.  
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 12/04/2019 

Os servidores municipais de Cubatão terão um reajuste médio da ordem de 15% em seus vencimentos a 
partir deste mês. É o que estabelece o projeto de lei complementar 43/2019, de autoria do prefeito 
Ademário Oliveira, aprovado pela Câmara Municipal em sessão realizada na última quarta- -feira (10). 
Trata-se do maior ganho real no funcionalismo nos últimos 10 anos. Isso foi possível porque o projeto não 
só concede um reajuste anual superior aos índices inflacionários dos últimos 12 meses, como, também, 
atualiza os valores do vencimento padrão das diversas categorias.  
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 12/04/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


