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Ministério Público e os voos de galinha
Pedro Fernando Nery

Recentemente o Procurador-Geral da República Rodrigo Janot respondeu a críticas de
que o trabalho do MPF criava instabilidade e prejudicava a retomada do PIB e a agenda
de reformas. O PGR reconheceu que a atuação trazia um custo, mas que em
contrapartida a prosperidade futura do país seria erguida em base sólida e consistente.
Não sendo assim, estaríamos condenados a “voos de galinha” na economia.
Os esforços do MPF pela melhoria das instituições e da governança e pelo combate ao
capitalismo de compadrio são elogiáveis, mas contrastam com uma marcante atuação da
instituição pela manutenção do status quo, contra a agenda de reformas. Em junho, o
PGR ajuizou ação para derrubar a Lei da Terceirização no STF. Antes, áreas do MPF se
posicionaram institucionalmente contra a Emenda do teto de gastos e a reforma da
Previdência, enquanto o Ministério Público do Trabalho foi um dos mais ativos
opositores da reforma trabalhista.
O comportamento contrarreformista do MPF não é novo. No passado, a ProcuradoriaGeral da República se manifestou no Supremo no sentido de reverter aspectos essenciais
da 2ª reforma da Previdência, como a contribuição dos servidores inativos, sem sucesso.
Na Lei de Responsabilidade Fiscal, a PGR deu parecer pela inconstitucionalidade de
dispositivos que permitiam a redução de salários e de jornadas quando ultrapassados os
limites de gasto com servidores. Não tivessem sido derrubados, o atual drama dos
Estados teria a mesma dimensão?
Neste ano, os debates realizados pela Associação Nacional de Procuradores da
República (ANPR) no processo de eleição da lista tríplice para novo PGR jogam luz
sobre o pensamento da cúpula da instituição sobre temas estratégicos para a economia.
Entre os integrantes da lista tríplice existe a opinião que o MPF tem de ter iniciativa
para melhorar a política previdenciária porque “grande parte dos benefícios são
sonegados a quem deles precisa”. Também no trio há quem opine que a reforma da
Previdência é assustadora e muito drástica.
Entre os que não integraram a lista final, uma subprocuradora-geral da República sugere
rever o teto de gastos caso a economia cresça. Outro subprocurador, a respeito da
Emenda do teto, reclama sobre “dignidade remuneratória”. Entre os eleitos para a lista
tríplice, há quem critique a “defasagem” e quem afirme que o MPF já é espartano em
seus gastos. Dados do IR mostram que em 2016 a remuneração média de um membro
do MP foi 46 vezes maior que o salário mínimo, acima do teto salarial da Constituição.
Também há críticas à situação dos procuradores aposentados. Eles são beneficiados pela
integralidade e paridade, privilégios subsidiados pelo contribuinte que não existem no
INSS. Porém, a crítica é que recebem pouco.
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Um dos eleitos fala em “grave discrepância” porque os da ativa recebem indenizações
que o inativo não recebe, de R$ 130 mil ao ano. Uma subprocuradora lamenta que
muitos não se aposentam porque não tem “condição de viver com o que receberão”, e
exemplifica: “aposentados têm filhos na carreira que recebem muito mais do que eles”.
Já o Ipea aponta que a previdência dos servidores é sozinha responsável por 7% da
desigualdade de renda do país, já descontada as contribuições pagas. Nos termos do
professor José Márcio Camargo, seria o maior programa de transferência de renda do
Brasil.
Mesmo após um impeachment por pedaladas, houve nos debates também inclinação por
contabilidade criativa. Uma candidata propôs achar solução para incorporar o auxíliomoradia às aposentadorias “obviamente sob uma outra rubrica”. Um dos escolhidos
defende que a gratificação eleitoral seja computada no limite de pessoal do Judiciário,
não do MP, pra evitar as consequências da LRF.
Para além do corporativismo, há uma atuação mais geral contra as reformas. Em nota ao
Congresso o MPF foi contra a reforma da Previdência com um conjunto de alegações
frágeis – se opondo a idade mínima com base na expectativa de vida ao nascer. Por sua
vez a ANPR e outras associações de membros do MP assinaram notas afirmando não
haver déficit na Previdência, alegando haver um confisco, e garantindo que a reforma
não se sustentará no Judiciário (“fique alerta o País disso”).
Na PEC do teto, o MPF enviou ao Congresso durante a tramitação nota afirmando que a
proposta era inconstitucional e deveria ser rejeitada, por ofender a separação de Poderes.
Já o Ministério Público do Trabalho argumentou, no Parlamento e até em revistas em
quadrinhos distribuídas pela instituição, que a reforma trabalhista não gerará empregos.
Exceção na campanha da lista tríplice foi a menção ao papel do MP em reduzir o custo
Brasil. Entretanto, quem a vocalizou também argumentou repetidamente que o
problema do Brasil são as desigualdades, porque rico ele é. Na verdade, estamos entre a
77ª e a 85ª posição na comparação do PIB per capita: mais pobres que o Iraque e a
Botswana.
Em suma, se a atuação do MP na área criminal pode ser modernizadora para a
economia, na área cível (tutela coletiva) não é possível dizer o mesmo. Em vez de
proteger interesses difusos, na agenda de reformas a atuação do MP é meramente
concorrente ao lobby de grupos organizados como as centrais, as corporações e as
organizações de advogados.
É de alguém para defender as maiorias mudas que o país precisa. Não há quem advogue
pelas crianças e jovens pobres excluídos do orçamento e que contarão com cada vez
menos recursos sem mudanças na Previdência, ou pela multidão de desempregados e
informais - onde as minorias prevalecem - à espera de oportunidades que não se
viabilizarão com a atual legislação trabalhista ou o crescimento explosivo da dívida
pública.
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São grupos sem capacidade de mobilização para eleger representantes, que poderiam se
beneficiar da estrutura bilionária e da missão constitucional do MP de proteger os
interesses difusos e coletivos. Se, ao contrário, a instituição que é cada vez mais
protagonista na definição dos rumos do país insistir e prosperar na luta contra as
reformas estruturais, estaremos condenados a mais voos de galinha.
Este texto foi originalmente publicado no jornal Valor Econômico, em 12 de julho de
2017.
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