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“O combate direto à pandemia se faz 
com a diminuição da transmissão.”
Dimas Covas
DIRETOR DO INSTITUTO BUTANTAN

Sobre o desenvolvimento de vacinas

“Um aspecto importante é que a ciên
cia venceu, e venceu muito rápido.”
Fareed Zakaria
ESCRITOR E ANALISTA INTERNACIONAL

Sobre as lições para o póspandemia
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Presidenciáveis

a
Paulo Panossian

Com esse vácuo no poder pela 
ineficiência de Jair Bolsonaro de go-
vernar o país,  foi oportuna foi essa 
iniciativa de seis presidenciáveis, co-
mo Luciano Huck, João Amoedo, Ci-

ro Gomes, Eduardo Leite, João Do-
ria e Henrique Mandetta, que assina-
ram um manifesto à nação em defe-
sa da democracia. Leva um duro re-
cado ao presidente quando demons-
tra intenção de atropelar o nosso re-
gime  democrático.  Esse  manifesto  
dos seis presidenciáveis é um sopro 

de  esperança,  já  que  demonstra  
uma maturidade política raras vezes 
vista nesta terra.

PCO

a
Paulo Lima

Paulo César de Oliveira vem já 

de algum tempo criticando não o go-
verno,  mas  a  pessoa  do  presidente  
Jair Bolsonaro, tendo inclusive decla-
rado ter se  arrependido de dar seu 
voto a ele nas eleições de 2018. PCO 
deveria seguir seu próprio conselho 
e sair de fininho do engajamento po-
lítico em que se meteu.

a
E-MAIL
opiniao@otempo.com.br

Congresso discute eliminação dos honorários de sucumbência
Paulo Teodoro do Nascimento 

Advogado e consultor de CNT,
Fetcemg e Setcemg*

Direito de reivindicar

A
reforma  trabalhista  (Lei  
13.467/2017) inibiu aventu-
ras sem afetar o  direito  de 
ação amparado pela Consti-

tuição Federal. A parte sucumbente, 
ainda que beneficiária da assistência 
judiciária gratuita, se viu na obriga-
ção de suportar as despesas do pro-
cesso como perícia, custas e honorá
rios sucumbenciais. Essa obrigação, 
condicionada a quem perde, reduziu 
o número de ações e melhorou a segu-
rança jurídica.

É fato que desde a reforma traba-
lhista ocorreu uma revolução perante 
a Justiça do Trabalho. A drástica redu-
ção no volume de ações foi percebida 
com a reorientação das partes ao bus-

car seus direitos de maneira conscien-
te,  formulando  pedidos  coerentes  
por  receio  do  risco  de  condenação  
por pedidos indevidos. Os excessos fo-
ram contidos.

Segundo dados do Tribunal Supe-
rior do Trabalho (TST), de janeiro a ou-
tubro de 2017, as varas do trabalho de 
todo  o  país  tinham  2,2  milhões  de  
ações em andamento. No mesmo pe-
ríodo em 2019, o total de processos tra-
balhistas  recuou  para  1,5  milhão,  
uma queda de quase 32%.

Em outras palavras, foi reduzida a 
litigância abusiva. A Justiça do Traba-
lho reduziu o tempo da prestação juris-
dicional. O Estado  reduziu  despesas 
com perícias e custas judiciais.

Portanto,  houve  um  desestímulo  
de pedidos sem procedência ou coe-
rência com o vínculo de emprego. Re-
duziu-se o custo e o tempo da presta-
ção jurisdicional com a razoável dura-
ção do processo, desafogando o Judi-
ciário Trabalhista.

Apesar  disso,  o  Projeto  de  Lei  
409/2021 tramita no Congresso pro-
pondo a  eliminação dos  honorários  
de  sucumbência  no  processo  traba-
lhista. A proposta altera a CLT para 
retomar  versão  anterior,  acabando  
com a obrigação do pagamento de ho-
norários  de  sucumbência  de  até  
15%.  Um  equívoco,  um  retrocesso  
aos  avanços  obtidos  com  a  reforma  
trabalhista, que dá guarida à volta de 

ações infundadas, ao aventureirismo 
inconsequente com poder de destruir 
empresas e empregos, gerando cus-
tos para o Estado e declínio da segu-
rança jurídica.

Segundo o ministro Luiz Roberto 
Barroso, na ADI 5.766, em que se dis-
cute a inconstitucionalidade da sucum-
bência prevista no art. 791-A, § 4º da 
CLT,  não  há  desproporcionalidade  
nas regras questionadas, uma vez que 
a limitação tem como objetivo restrin-
gir a judicialização excessiva das rela-
ções de trabalho, pois essa sobreutili-
zação do Judiciário leva, por sua vez, à 
piora dos serviços prestados pela Justi-
ça e prejudica os próprios  emprega-
dos, dado que a morosidade incentiva 

os maus  empregadores  a  faltarem  
com suas obrigações, buscando acor-
dos favoráveis no futuro.

O Projeto de Lei  409/2021 não 
pode prosperar. Trata-se de iniciati-
va saudosista e populista que não le-
va em consideração a evolução das re-
lações de trabalho, o custo da máqui
na pública ou a segurança jurídica. O 
instituto da sucumbência não impe-
de o acesso à Justiça e é medida de 
bom senso que deve ser mantida.

* Confederação Nacional do 
Transporte (CNT), Federação e 
Sindicato das Empresas de 
Transportes de Cargas e Logística de 
Minas Gerais (Fetcemg e Setcemg)

L.EITOR

E
stamos  nos  aproximando  
das 350 mil mortes, com mi-
lhões de brasileiros infecta-
dos pelo coronavírus, e con-

tinuamos praticamente  na  mesma:  
sem uma unidade no processo de en-
frentamentos da crise e sem alguém 
com  liderança  e  responsabilidade  
para conduzir o processo.

O novo ministro da Saúde, o car-
diologista  Marcelo  Queiroga,  mu-
dou totalmente a condução do Minis-
tério da Saúde e tem dito ao povo ser 
importante o distanciamento social, 
o uso de máscaras e de álcool em gel 
como prevenção para evitar o contá
gio da Covid-19. Mas ainda não foi 
capaz de mudar o inexplicável com-
portamento do presidente Bolsona-

ro, que insiste em contrariar as reco-
mendações  técnicas,  desafiando  a  
ciência e até o bom senso. 

Os  presidentes  do  Senado  e  da  
Câmara Federal têm feito o possível 
para racionalizar e dar unidade aos 
protocolos de enfrentamento à pan-
demia, mas  falta  o  apoio  do  presi-
dente da República. 

É  absolutamente incompreensí
vel  e  injustificado  esse  comporta-
mento do presidente, que venceu as 
eleições com um discurso de crítica 
aos políticos e, no Poder, age exata-
mente  como  os  alvos  de  suas  críti
cas,  comportamento agravado com 
sua  postura  autoritária  e  de  amea-
ças à democracia. 

Bolsonaro, desde que assumiu o 

mandato, só pensa na reeleição em 
2022,  mas  vem  perdendo  apoios  
que foram fundamentais na disputa 
de 2018, como de renomados econo-
mistas  e  empresários  que  aposta-
ram na sua capacidade de mudar o 
Estado brasileiro. Na expectativa des-
sa mudança, apostaram alto no can-
didato que lhes prometia um Estado 
menor e mais liberdade para inves-
tir e lucrar. Até aqui a aposta se mos-
trou errada. 

O  governo  não  conseguiu  avan-
çar nas mudanças que prometia. O 
ministro Paulo Guedes não mostrou 
a que  veio,  e  a  crise  econômica  do  
país só aumenta. O ministro vai aos 
poucos  perdendo  espaço  político  e  
apoio dos que por interesse próprio, 

mais que do pela preocupação com 
o desenvolvimento nacional, defen-
diam suas propostas. 

Dirão alguns que o governo teve 
seus  planos  atropelados  pela  crise  
na saúde. Para outros, a pandemia, 
por um lado, prejudicou, sim, mas, 
por outro, está servindo para enco-
brir a incompetência de um governo 
que  venceu  uma  disputa  sobre  um  
adversário  desmoralizado  e  que  
nunca teve um projeto para o país. 
Se tivesse, não teria montado um mi-
nistério com tantas nulidades, nem 
o  presidente  teria  que  gerar  tantas  
crises para esconder o fracasso. Bol-
sonaro começa agora a correr o ris-
co de perder o chão onde pisa. 

O prestígio que lhe resta nas ca-

madas  mais  simples  da  popula-
ção vai começar a se esvair a par-
tir de hoje, quando o governo co-
meça  a  pagar  o  chamado  auxílio  
emergencial,  uma  ajuda  aos  que  
perderam  renda  com  a  pande-
mia, ficando sem condições míni
mas de sobrevivência. 

Em  2020,  o  esquema  funcio-
nou, e Bolsonaro conquistou – ou 
comprou – apoios com o pagamen-
to  de  quatro  parcelas  de  R$  600.  
Neste ano, o auxílio, que começa a 
ser pago hoje, será bem menor, va-
riando entre R$ 150 e R$ 375 a par-
cela. Valores que,  certamente, se-
rão  insuficientes  para  manter  o  
apoio popular ao presidente que se 
esvazia politicamente.

A pandemia não para
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