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1 - Tem-se empenhado o Gove rno Fe de ral na aprovação de alguns proje tos de
emenda constitucional que buscam alte rar re gras administrativas e pre videnciárias que dizem re spe ito, entre outros pontos, com a aposentadoria dos membros
do Pode r Judiciário, bem como dos membros dos Tribunais de Contas e dos
membros do Ministé rio Público, que, por força de expre ssa e quiparação constitucional, para esses fins, estão subordinados ao mesmo regime jurídico (arts. 73, §
3º, e 129, § 4º, da C F).
Cabe esboçar de sde já preocupação com algumas dessas propostas, por conte rem em si o vício da inconstitucionalidade.
A questão diz respe ito não ape nas a dire itos individuais dos membros do Pode r
Judiciário, dos Tribunais de Contas e do Ministé rio Público, mas também a garantias constitucionais das próprias instituições. Foram garantias e predicamentos
que pare ce ram tão re le vantes ao legislador constituinte originário de 1988, que
e le as consagrou por expresso no tex to da Le i Maior (arts. 93 a 95 e 128-9 da
C F). Isso assume a maior importância quando se conside ra que, em nosso sistema jurídico, até mesmo as garantias individuais foram e rigidas a cláusulas pétreas pe la Le i Fundamental em vigor (art. 60, § 4º, da C F).
2 - O sistema de garantias constitucionais, atualmente vigente para aos membros
da Magistratura, dos Tribunais de Contas e do Ministé rio Público, pe rmite a aposentadoria facultativa, com proventos integrais, aos trinta anos de se rviço, após
cinco anos de exe rcício efe tivo, aplicando-se o disposto nos arts. 40, § 4º, 73, §
3º, 93, VI, e 129, § 4º, da Constituição Fede ral.
Como se sabe, nos últimos anos têm tramitado no Congresso Nacional dois proje tos de emenda à Constituição Fede ral que visam , entre outras coisas, a alte rar
ditas garantias constitucionais, alcançando, e spe cialmente , tal sistema de aposentadoria facultativa aos 30 anos de se rviço, com proventos integrais, com as
seguintes conseqüências: a) e le vação do tempo mínimo de se rviço; b) imposição
de um redutor de 30% nos proventos da aposentadoria que supe rem o te to de
R$.1.200,00; c) incidência de contribuições pre videnciárias sobre os proventos
(são as chamadas Re forma Adm inistrativa e Pre videnciária, de que diariamente
nos trazem notícia os me ios de comunicação). E há mais: se que r o problema se
exaure na aprovação ou re jeição de sses projetos, pois que o atual Gove rno Fe deral já tem fe ito sabe r que pre tende a seguir enviar novos proje tos de emenda
constitucional para mais ampla re forma pre videnciária.
Tais proje tos de emenda constitucional, entre outros pontos, visam a reduzir bene fícios, lim itar dire itos e minorar garantias constitucionais vige ntes.
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Ve ja-se bem, falamos de garantias e pre rrogativas, não de odiosos e írritos privilégios, como, com sensacionalismo, procuram alguns faze r cre r. Como já tivemos
ocasião de obse rvar, "o fundamentos desses predicamentos da instituição e de
seus age ntes, por e vidente , não é constituir uma casta privilegiada de funcionários públicos, e sim e tão-somente assegurar a alguns age ntes do Estado, ape nas
em razão das funções que exe rcem, garantias para que efe tivamente possam
cumprir seus miste re s, em prove ito do próprio inte resse público" (Regime jurídico
do Ministé rio Público, 3ª. ed., Saraiva, 1996, p. 146). Para cargos ou carre iras
que contêm tantos e tais impe dimentos que tornam vedadas outras atividades
(arts. 73, § 3º, 95, parágrafo único, e 128, § 5º, II, da CF), nada mais natural
que haja um regime pe culiar de garantias correspondente s, o que inclui até
mesmo a questão pre vide nciária, diante da impossibilidade de os magistrados,
membros dos tribunais de contas e do Ministé rio Público exe rce rem outras atividade s quando no se rviço ativo.
3 - Sabemos que, de ntre as cláusulas pé treas, inscre vem-se os direitos e garantias individuais (art. 60, § 4º, da CF - nesse se ntido, cf. Roque Antônio Carrazza,
Curso de Dire ito Constitucional Tributário, 7ª. Ed., p. 129) - e , entre estas, estão
as garantias dos Magistrados, membros dos tribunais de contas e membros do
Ministé rio Público, ex pressamente conside radas como tais pe la própria C onstituição vigente (arts. 73, § 3º, 93, VI, e 129, § 4º, da CF), como bem demonstrado
por Vande r Zambe li Vale (Inconstitucionalidade da proposta de emenda constitucional que alte ra o regime previde nciário da Magistratura, Sínte se Jornal, de zembro 97, ano 2, n. 10, p. 4).
Invocando lição de Raul Machado Horta (Estudos de Dire ito Constitucional, 1995,
p. 95), registrou Zambe li Vale que as garantias da Magistratura inse rem -se no
campo das lim itações mate riais à atuação do pode r constituinte de rivado, sendo,
por essa razão, intangíve is (op. cit., p. 6).
Não se admite que o pode r constituinte de rivado possa dim inuir garantias não só
individuais, como até mesmo e principalmente garantias asseguradas pelo pode r
constituinte originário aos membros de um dos Pode res da República, e que são
estendidas por ex pressa equiparação constitucional aos membros do Ministé rio
Público e dos Tribunais de Contas. Mas, mesmo que se adm itisse, por pura e pítrope, fossem tais alte raçõe s possíveis, ao menos e sem dúvida, não pode riam
e las aplicar-se se ja a quem já se apose ntou pe las regras ante riormente vigentes
à eve ntual promulgação das emendas, se ja àque les que, quando da promulgação
destas, já tinham adquirido o dire ito à aposentadoria pe las regras vigentes antes
das re formas, ainda que não tivessem e fe tivamente se aposentado.
4 - Tais emendas, ainda que em tese fossem regularme nte promulgadas, não
pode riam jamais atingir dire itos adquiridos.
Com e feito, o dire ito se reputa adquirido desde o momento em que já pode se r
exe rcido (cf. art. 6º, § 2º, do De c.-Le i n. 4.657, de 4 de se tembro de 194 - Le i de
Introdução ao Código Civil). O u, em outras palavras, "vindo a existir o dire ito, é
este um dire ito adquirido" (Manoe l Gonçalves Fe rre ira Filho, Pode r constituinte e
dire ito adquirido - algumas anotações e lementares, RT, 745/18 e 24). Por isso,
com acuidade obse rvara Francisco Campos: "quando se cumprem todas as condições para que o funcionário possa aposentar-se, configura-se para e le o dire ito
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adquirido à apose ntadoria; não importa que ele não exe rça desde logo esse dire ito. O exe rcício do dire ito não cria o dire ito; este, ao contrário, é que autoriza,
legitima e torna possível o seu exe rcício" (Dire ito adm inistrativo, II/129).
E dire ito adquirido não é só aque le que se forma nas re lações do direito privado,
e sim também o do funcionário em face da Administração. Este é o sempre atual
ensinamento de C lóvis Be viláqua: "os dire itos adquiridos, que as leis de vem respe itar, são vantagens individuais, ainda que ligadas ao exe rcício de funções públicas" (Teoria Ge ral do Direito C ivil, 6ª. Ed., R io de Jane iro, ed. Francisco Alves,
1953, n. 14).
Assim, é obrigatório ao legislador infraconstitucional (e ne sta categoria se inse re
o pode r constituinte de rivado) que respe ite o dire ito adquirido, consagrado hoje
na própria Constituição Fede ral (art. 5º, XXXVI), em se u ce rne fixo (art. 60, § 4º,
IV). Por isso, impõe-se a irre troatividade da norm a editada pe lo pode r constituinte de rivado, como anotou o constitucionalista Manoel Gonçalves Fe rreira Filho, no
estudo acima citado (RT, 745/18 e 22).
Ainda que se admita possa em tese o pode r constituinte originário cassar até
mesmo o dire ito adquirido, em regra esses lim ites costumam se r re speitados até
mesmo por e le , que se ria o único que não estaria jungido a respe itá-lo. Nesse
sentido, adve rtiu o Carlos Mário da Silva Ve lloso: "se é a própria Constituição que
consigna o princípio da não-re troatividade , se ria uma contradição consigo mesma
se assentasse para todo o orde namento jurídico a idé ia do re spe ito a situações
jurídicas constituídas e , simultaneamente , ate ntasse contra este conce ito "(Funcionário público - aposentadoria - dire ito adquirido, R DP, 21/178). Com muito
mais razão, incurial se ria pude sse o pode r constituinte de corre nte violar o dire ito
adquirido. Por isso é que a atual Constituição o vedou às expressas (arts. 5º,
XXXVI, e 60, § 4º, IV).
5 - A par dos óbice s constitucionais atinentes à alte ração de cláusulas pé treas e à
irre troatividade de normas que suprimam garantias e dire itos adquiridos, ainda
cumpre lembrar que o ve rdade iro princípio da isonom ia ex ige tratamento igual
para os que estão na mesma situação, e dife re nte, para os que se apartam da
situação comum .
O ra, a Constituição de 88, justamente re conhe ce ndo as pe culiaridades das várias
carreiras, estabe le ce u re gras, garantias e impedimentos próprios para os membros do Pode r Judiciário, do Pode r Legislativo e do Pode r Exe cutivo, bem como
para os membros das principais instituições originárias da sobe rania do Estado. E
mesmo o atual Congresso, exe rcendo se u pode r constituinte de rivado, não ficou
de todo alheio a e ssa constatação, tanto que, re conhe ce ndo, porque igualmente
óbvias, as pe culiaridades da carre ira m ilitar, assegurou estatuto próprio para os
respe ctivos se rvidores, conquanto pare ça te r-se olvidado disso ao cuidar da situação dos Magistrados... Contudo, tanto estes, como os membros do Ministé rio
Público e dos Tribunais de Contas, têm ve dações próprias, distintas e até mesmo
inconfundíveis com os demais se rvidores públicos em ge ral. Ao te ntar tratar
membros da Magistratura como se rvidores comuns, desconside rando que têm
e les impedimentos e garantias próprias, caminha, assim , o Congresso, no sentido
de pe rpe trar flagrante desequilíbrio, como apontado em dive rsos trabalhos já
publicados sobre a maté ria (no mesmo se ntido, cf. o Editorial O Judiciário e a
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re forma da Pre vidê ncia, do Jornal da AJUFESP - órgão oficial da Associação dos
Juízes Fede rais de São Paulo e Mato Grosso do Sul, S. Paulo, dez. de 1997, ano
1, ed. n. 2; cf. ainda artigo Juízes e m ilitare s, de Pedro Carlos Sampaio Garcia,
Juiz do Trabalho, publ. no jornal Folha de S. Paulo, 24-10-97, coluna Opinião;
artigo Dire ito da magistratura, privilégio do povo, de Saulo Ramos, advogado, exConsultor-Ge ral da Re pública e ex-Ministro da Justiça, publ. no jornal Folha de S.
Paulo, 16-09-97, coluna Opinião; artigo Privilégios?, de Manue l Alceu Affonso Fe rre ira, advogado, publ. no jornal Estado de S. Paulo, 29-10-97, p. A-2).
6 - Ex iste, pois, a imine nte possibilidade de se rem reduzidas garantias da Magistratura (e, re flexamente , as do Ministé rio Público e dos Tribunais de Contas), por
meio de reforma constitucional, ne sse ponto, "juridicamente insustentáve l" (Prof.
Fábio Konde r Comparato, da Unive rsidade de São Paulo, em audiê ncia pública de
27-1-98, na Comissão e spe cial da re forma pre vide nciária, na Câmara dos Deputados, cf. O Estado de S. Paulo, ed. 28-1-98, p. A-5), por "alte rar dire itos fundamentais das pessoas" (Prof. Luiz Fe rnando Couto, da Unive rsidade Fe de ral do R io
de Janeiro, id. ib.), trazendo, assim, "pontos inconstitucionais" (Prof. Wagne r Bale ra, da Pontifícia Unive rsidade Católica - PUC-SP, id. ib.).
7 - De qualque r forma, é sobretudo impe rioso re conhe ce r a ne cessidade de prese rvação dos dire itos de todos os que já se aposentaram validamente sob as regras vigente s, e de todos aque les que , embora ainda não se tenham aposentado,
já tenham adquirido o dire ito à apose ntadoria voluntária antes da promulgação
de ditas emendas. Por fim, as le is de transição não podem desconside rar a justa
expe ctativa jurídica de quem, fundado num estatuto jurídico vige nte - e não um
estatuto jurídico comum, mas sim consagrado na própria Le i Maior, que, por de finição, adquire caráte r de maior estabilidade - já gastou a maior parte de sua vida
útil a se rviço dessas instituições, e agora, de uma hora para outra, se vê colhido
por mudanças írritas, às véspe ras de comple tar o tempo até então exigido para
licitamente ingre ssar na inatividade - e sem que tenha tempo de reorganizar sua
vida e seus planos pre videnciários, para complementar aquilo que os gove rnantes
do momento procuram tirar-lhe quando já não tem mais idade para re come çar a
vida profissional e faze r um condize nte plano previde nciário privado.
8 - Transpare ce clara a possibilidade de se r questionada pe rante o Pode r Judiciário a validade de ditas alte rações constitucionais, até porque, somando-se aos
argumentos de fundo, até agora desenvolvidos, ainda há que stões procedimentais que foram de todo re legadas.
O Se nado aprovou, em segundo turno (9/10/97), a Emenda Constitucional que
ve rsa sobre a Reforma Pre videnciária, cujo fito é a quebra da integralidade dos
prove ntos de aposentadoria para aque les que pe rce bam mais de R$ 1.200,00,
com limite redutor de até 30%, a se r estabe le cido em le i complementar. Entretanto, pouco antes, ainda no mesmo ano de 1997, na votação desse proje to em
prime iro turno, o próprio Se nado já tinha re cusado essa quebra de inte gralidade,
com o dito redutor.
A maté ria não é apenas re gimental como quise ram alguns parlamentares, pois a
Constituição Fede ral exige que uma proposta de emenda constitucional se ja discutida e votada em dois turnos em cada Casa do Congre sso, conside rando-se
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aprovada somente se obtive r, em ambos os turnos, três quintos dos votos dos
respe ctivos membros (art. 60, § 2º, da C F).
Mas quando o Se nado, em primeiro turno, votou o proje to de Reforma da Pre vidê ncia, não chegou a aprovar a quebra da paridade nem o re fe rido redutor para
os Magistrados (1997).
Acresce que, agora em 1988, por votação simbólica, quando da votação do proje to da Re forma Adm inistrativa, o Senado suprim iu o artigo que procurava mante r
a aposentadoria integral para os magistrados (27/1/98). Entendeu aque la casa
legislativa que , como na votação da Eme nda Pre videnciária, tal aposentadoria
integral já havia sido re cusada, o Regimento Inte rno do Senado pe rm itiria dar
como pre judicada a nova votação maté ria, dispensada a volta do proje to da Re forma Adm inistrativa à Câmara dos Deputados.
Entre tanto, como já se disse , a tramitação de uma emenda constitucional não é
maté ria me ramente regimental. Ao contrário. A própria Constituição estabe le ce
regras rigorosas para a aprovação de emendas constitucionais, e impõe que a
maté ria constante de proposta de emenda re je itada ou havida por pre judicada
não possa se r obje to de nova proposta na mesma sessão le gislativa (art. 60, §
5º, da CF).
Como a que bra da paridade e ntre o pessoal da ativa e os aposentados e a imposição do redutor de 30% já tinham sido re cusadas em primeiro turno no Senado,
é questionáve l que e ssa maté ria pude sse se r aprovada, na mesma sessão legislativa de 1997, em segundo turno, pe lo Senado, quando da votação da mesma
Reform a Pre videnciária.
E agora, na votação da Emenda Adm inistrativa, o Se nado deu por pre judicada a
manute nção da aposentadoria integral para magistrados, invocando o fato de fora
e la re cusada na pre ce dente votação da Reforma Pre videnciária. Entre tanto, são
esse s proje tos distintos, juridicamente indepe ndentes. Nada te ria impedido, em
tese , que o Senado, quando da apre ciação da Emenda Adm inistrativa, reexaminasse a questão em votação indepe ndente , e a e la desse o mesmo ou até dive rso
destino do que lhe de ra, meses antes, quando da votação do mesmo assunto na
Emenda Pre vide nciária. Em proje tos indepe ndentes, a votação de uma questão
num de les não cria óbice à votação da mesma questão em outro, até porque os
legisladores pode riam , nesse ínte rim , reve r suas posições. Q ue ex iste a possibilidade de uma se gunda votação contrariar a prime ira, é a própria Constituição que
o garante , ao ex igir dois turnos de votação nos proje tos de emenda constitucional...
Noticiam os me ios de com unicação a contrové rsia que se e stabele ceu e ntre o
pre sidente da Câmara e o do Se nado sobre se o Projeto de Reforma Adm inistrativa de ve ria ou não voltar à análise da Câmara dos Deputados, embora re cente mente modificado na Câmara Alta (com a supressão do dispositivo re fe rente à
aposentadoria dos Magistrados)... Como se fosse possíve l que um proje to não
passasse , como um todo, por ambas as Casas e não fosse aprovado, como um
todo, por ambas as Casas do Congresso (art. 60, § 5º, da C F)... Como se isso
pudesse se r questão política, e não estritamente técnica e jurídica.
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9 - Enfim , para reformar a Constituição Fede ral, não se podem de sconside rar
algumas regras básicas, pois até mesmo uma emenda constitucional pode se r
de clarada inconstitucional, se não for fe ita na forma e dentro dos lim ites e stabele cidos pe la Constituição, e isso já o re conhe ceu o Supremo Tribunal Fe de ral, no
julgamento da Ação Dire ta de Inconstitucionalidade n. 939-DF, ao de cre tar a inconstitucionalidade parcial da Emenda Constitucional n. 3/93.
Se o sistema pre videnciário pre cisa se r corrigido e aprimorado, que o se ja apenas
e somente com estrita obse rvância da Constituição.
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