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BOLETIM 433
Brasília, 20 de setembro de 2017

CPI da Previdência:
1º balanço conclui que
ela não é deficitária
“Este documento vai servir de subsídio para
deputados e senadores perceberem que essa
reforma, como está sendo proposta, não é
necessária”,
destacou
o
senador
Paulo Paim, presidente da Comissão
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
da Previdência no Senado, organizou um balanço
do seu primeiro período de atividades. Paulo Paim,
presidente da CPI, afirmou que já é possível
concluir “sem sombra de dúvida” que a Previdência
é superavitária, e o suposto déficit é uma falha na
contabilidade oficial. Uma nova etapa de
audiências está em andamento.
Iniciada após manifestações em todo o país
contra a reforma, a CPI completou quatro meses,
realizou 24 audiências públicas, ouviu 114
representantes de diferentes áreas: advogados,
sindicalistas,
professores,
empresários,
autoridades públicas, entre outros.
De acordo com Paim, “[a partir] das
audiências e no cruzamento dos dados, a gente
tem certeza absoluta. Se os governos tivessem
respeitado aquilo a que se destina a Previdência,
que nós escrevemos, o superávit tranquilamente
seria muito maior do que é hoje”.

Para o senador, a Previdência deveria
receber financiamento vindo de várias outras
fontes, não apenas das contribuições de
trabalhadores e seus patrões, e quando essas
fontes são inclusas no cálculo, a Previdência
mostra-se superavitária. Entre essas outras fontes
se destacam o Programa Integração Social (Pis), o
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (Pasep) e a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
Segundo o governo, a população está
envelhecendo a um ritmo muito acelerado e se a
reforma não for feita não haverá garantia de
pagamento das aposentadorias e pensões no
futuro. Atualmente, os 17,6 milhões de idosos
brasileiros representam 8% da população, e o
governo diz que em 2060, esse contingente
chegará a 27%.
No balanço dos trabalhos da CPI,
entretanto, as projeções são classificadas como
“frágeis e inconsistentes”, o próprio IBGE aponta
que a taxa de aumento da população idosa entrou
em queda, ou seja, a quantidade de idosos
continua crescendo, porém a um ritmo menor.
Em audiência pública, na CPI, o presidente
da Associação Nacional de Auditores Fiscais da
Receita Federal do Brasil (Anfip), Vilson Antonio
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Romero, afirmou que o principal problema da
previdência hoje é a estrutura de fiscalização
precária.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
está na mesma situação, de acordo com o
presidente do sindicato nacional dos procuradores
do órgão (Sinprofaz), Achilles Linhares de Campos
Frias, “existe um sucateamento deliberado da
Procuradoria, que tem uma estrutura precária, não
tem quadro de servidores. O procurador não tem
quem faça consulta de dívida, quem localize o
devedor, e na sequência, quando ele não é
encontrado, quem procure os seus bens. A
Procuradoria não tem mais condições de trabalhar,
está sendo paralisada. Metade do orçamento,
diminuído para este ano, já foi contingenciado”.
Este acúmulo de débitos não coletados se
agrava com os repetidos programas de anistia e
refinanciamento de dívidas promovidos pelo
governo federal, prejudicando a arrecadação da
Previdência, que chegou ao fim de 2016 com uma
dívida ativa de R$ 432,9 bilhões.
Paulo Paim, destacou também que a CPI
deve produzir propostas legislativas destinadas a
dar melhor estrutura para os auditores fiscais e
procuradores da Fazenda e a criar instrumentos de
aceleração da execução das dívidas. O relatório
final da comissão será apresentado nos próximos
dois meses.
A CPI, portanto, não deve propor alterações
ao projeto de reforma da Previdência, e sim o seu
fim, já que classifica o projeto um equívoco,
baseado no fundamento errado de que a
previdência teria déficit.

CPI da Previdência
promove audiência pública
nesta quinta-feira
A CPI da Previdência promove nesta quintafeira (21), a partir das 9h, mais uma audiência
pública interativa para discutir o deficit do setor no
país. A CPI é presidida pelo senador Paulo Paim (PTRS). Em quatro meses de trabalho, já realizou 24
audiências públicas e ouviu sobre o tema mais de
100 representantes de diferentes áreas:
sindicalistas, professores, advogados, empresários
e autoridades públicas, entre outros.
Desta vez, o debate contará com a
participação do procurador-geral adjunto de
Gestão da Dívida Ativa da União e do FGTS,
Cristiano Neuenschwander; da secretaria de
Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e
Emprego, Maria Teresa Pacheco Jansen; do
subsecretário de Fiscalização da Receita Federal do
Brasil, Iágaro Jung Martins, e da subprocuradoraGeral da República, Luíza Cristina Fonseca
Frischeisen.
A CPI da Previdência foi instalada para
investigar a contabilidade da Previdência Social a
fim de verificar a sustentabilidade da área,
esclarecendo a situação de receitas e despesas do
sistema. A comissão teve o prazo de
funcionamento prorrogado e deve concluir os
trabalhos até o dia 7 de novembro.
Fonte: Agência Senado

Fonte: Comunicação CONTRICOM
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Novo Código do Trabalho
exige “novo sindicalismo”
Refiro-me ao resgate do sindicalismo de classe em
detrimento do sindicalismo de categoria. Porque o
Novo Código de Trabalho que vai substituir a CLT, a
partir de novembro, confronta não essa ou aquela
categoria de trabalhadores, mas toda a classe
trabalhadora.
Marcos Verlaine*
A nova lei que vai passar a valer a partir de
meados de novembro, que altera profunda e
extensamente as relações de trabalho e a
organização dos trabalhadores, impõe ou exige
“novo tipo” de sindicalismo. Novo tipo, assim entre
aspas, porque em grande medida esse “novo” ao
qual me refiro não é novo. É até bastante antigo. É
que foi abandonado e precisa ser resgatado, a fim
de reinventar o sindicalismo brasileiro.
O sindicalismo que perdura até o momento
e levou xeque-mate com a aprovação da Lei
13.467/17, que entre outras mazelas, restringe o
acesso à Justiça do Trabalho, retira poderes e
atribuições dos sindicatos, amplia a negociação
coletiva sem o limite ou a proteção da lei e adota
novos modelos de contratos de trabalho, em
especial, o autônomo exclusivo e o intermitente —
é resultado de décadas de práticas viciadas, que
retiraram o conteúdo de classe social do
movimento sindical.
Para entender os problemas que levaram à
derrota do sindicalismo no Congresso Nacional,
com a aprovação da Reforma Trabalhista, recorro
ao sociólogo, cientista social e professor da Unesp

(Universidade Estadual de São Paulo) Campus de
Marília (SP), Giovanni Alves. Ele, que foi dirigente
sindical bancário na década de 1980, diz que a
prática no movimento sindical ainda é “artesanal”.
Esta crítica é de 2010.
Em evento que participamos como
palestrantes em Maceió em 2010, o professor fez
uma exposição em que elencou o que chamou de
“misérias do sindicalismo”: 1) a fragmentação, 2) o
corporativismo, 3) o burocratismo e 4) o
economicismo. Todos estes “ismos” levaram ao
aprofundamento da crise que ora acomete o
sindicalismo brasileiro.
Estes desvios minaram o movimento
sindical. A fragmentação tirou a força e vitalidade
dos trabalhadores e suas organizações;
o corporativismo exauriu o sentido de classe da
luta dos assalariados fazendo-os olhar apenas para
os problemas da categoria profissional ou
econômica;
o burocratismo diminuiu
consideravelmente a ação sindical na base e fez as
organizações menos presentes nas lutas mais
sensíveis
dos
trabalhadores;
e
o economicismo despolitizou a luta ou agenda
sindical fazendo com que os trabalhadores se
comportassem apenas como categorias e não
como classe social, em busca apenas de recuperar
perdas ou ampliar vantagens econômicas. Agendas
legítimas, mas sempre insuficientes no tempo e nos
espaços políticos e sociais da classe trabalhadora.
Estas mazelas (todas juntas e misturadas)
fizeram o sindicalismo atuar e movimentar-se sem
conteúdo político, sem consciência e organização
de classe, que redundou no seu enfraquecimento
nos planos social e político. Talvez o exemplo mais
evidente disto seja a perda de representação
política nas casas legislativas — câmaras de
vereadores (municípios), assembleias legislativas
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(estados) e o Congresso Nacional (deputados e
senadores). Ao mesmo tempo em que vimos os
representantes dos empresários aumentarem
exponencialmente, em particular no Legislativo
federal.
Enfrentar os problemas - Sair do “muro das
lamentações” e enfrentar essas “misérias” pode
ser as primeiras iniciativas para o movimento
sindical iniciar a transição para o “novo
sindicalismo”, que repito, não é novo. É o
sindicalismo que foi abandonado e precisa agora
ser resgatado e revigorado.
Refiro-me ao resgate do sindicalismo de
classe em detrimento do sindicalismo de categoria.
Porque o Novo Código de Trabalho que vai
substituir a CLT, a partir de novembro, confronta
não essa ou aquela categoria de trabalhadores,
mas toda a classe trabalhadora e suas
organizações, do sindicato à central sindical.
O sindicalismo pós Reforma Trabalhista
precisa entender o que está efetivamente em
disputa. A burguesia brasileira, cuja face se faz
conhecida pelo que chamamos eufemisticamente
de mercado, não aceita mais que o Estado financie

políticas públicas de empoderamento dos mais
pobres. O orçamento público, na compreensão do
mercado, não mais será para financiar políticas
sociais para diminuir o profundo e extenso fosso
social que separa os ricos dos pobres. O fim da
política de atualização e recuperação do salário
mínimo é um bom exemplo.
O “novo sindicalismo” vai precisar enfrentar
a contradição entre o coletivo e o individual. A luta
dos trabalhadores será cada vez mais coletiva, em
contraposição a um código que quer impor
negociações individuais, especificas, separadas e
descoladas das organizações, os sindicatos. E de
outras agendas, como a que congela, em termos
reais, os gastos públicos por 20 anos. Questionar e
confrontar esta agenda regressiva faz parte da luta
do movimento sindical. Mostrar aos trabalhadores
que essa agenda nos enfraquece é tarefa urgente e
fundamental.
O que quero dizer é que a luta dos
metalúrgicos, por exemplo, interessa aos
comerciários, que interessa aos bancários, que
interessa a todos os trabalhadores, porque uma
retroalimenta a outra economicamente e
politicamente. Trocando em miúdos. A vitória
econômica dos metalúrgicos fortalece os
comerciários, pois aquece a economia. E se bem
organizada e politizada fortalece a classe para uma
disputa mais avançada, que é a disputa políticoeleitoral para eleger representantes às casas
legislativas, espaços cujos trabalhadores estão subrepresentados e que, portanto, carecem de serem
ocupados por representantes dos assalariados,
para defender a agenda da classe trabalhadora, em
particular, e a do povo em geral.
(*) Jornalista, analista político e assessor
parlamentar do Diap
Fonte: Diap
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Pesquisa CNT: 3,4%
aprovam governo Temer e
75,6% reprovam
A Pesquisa da Confederação Nacional do
Transporte (CNT) com o Instituto MDA, divulgada
nesta terça-feira (19), indica que 3,4% dos
brasileiros entrevistados consideram positivo o
governo do presidente Michel Temer e 75,6% o
avaliam como negativo. Para 18% dos
entrevistados, o governo é regular e 3% não
responderam ou não souberam opinar.
Na pesquisa divulgada em fevereiro, 10,3%
avaliaram o governo Temer como positivo e 44,1%
como negativo. Os que consideraram o governo
regular foram 38,9% dos entrevistados e 6,7% não
souberam opinar.
O levantamento traz avaliações do governo
federal e do desempenho pessoal do presidente
Michel Temer, além de expectativas da população
sobre emprego, renda, saúde, educação e
segurança. A edição também aborda as eleições de
2018, a reforma política, a Operação Lava-Jato e os
hábitos de consumo de notícias no Brasil, entre
outros temas.
A CNT/MDA ouviu 2.002 pessoas, em 137
municípios de 25 Unidades Federativas, das cinco
regiões do país, entre os dias 13 a 16 de setembro.
A pesquisa completa está disponível na página da
CNT.
Fonte: Agência Brasil

Fachin rejeita pedido
da defesa de Temer e
mantém denúncia no STF
O ministro do Supremo Tribunal Federal
(STF) Edson Fachin decidiu nesta terça-feira (19)
não atender ao pedido feito pela defesa do
presidente Michel Temer para que a denúncia
contra o ele e integrantes do PMDB seja devolvida
à Procuradoria-Geral da República (PGR). Na
decisão, Fachin entendeu que não cabe uma
decisão sobre o pedido porque a questão deverá
ser discutida na sessão desta quarta-feira (20) na
Corte.
Na petição, a defesa de Temer pediu que a
denúncia, feita na semana passada pelo exprocurador-geral da República Rodrigo Janot, fosse
devolvida antes da decisão do plenário, que deve
analisar a suspensão do caso. Para os advogados do
presidente, o processo deve ficar paralisado até a
decisão final sobre a validade das delações da JBS.
Na petição, o advogado Antonio Claudio
Mariz, representante de Temer, alegou que as
acusações referem-se a um período em que
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presidente não estava no cargo. De acordo com a
Constituição, o presidente da República não pode
ser alvo de investigação sobre fatos que
aconteceram antes de assumir a chefia do governo.
Fonte: Agência Brasil

Ministério orienta
quando o empregador não
realiza o depósito
Trabalhador tem um conjunto de alternativas para
assegurar o seu direito
Muitos trabalhadores se perguntam como
proceder em caso de falta de depósito do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por parte do
empregador. O Ministério do Trabalho orienta que
todo empregado que possui carteira assinada
mantenha controle de seu extrato de FGTS para
conferir se seu direito está sendo respeitado. Caso
seja constatada a ausência de depósitos, existem
algumas alternativas.
Cabe a quem se sentir prejudicado a
escolha de uma delas. O trabalhador poderá
apresentar denúncia ao sindicato que representa a
sua categoria profissional. Também pode
comparecer às superintendências regionais do
Trabalho para formalizar denúncia (os dados do
denunciante são mantidos em sigilo). Existe
também a opção de oferecer denúncia ao
Ministério Público do Trabalho ou até ingressar
com reclamação na Justiça do Trabalho, esta última
sendo a única opção possível no caso da empresa

não existir mais (falência). Ainda não há como
registrar denúncias por meio eletrônico.
Para a formalização da denúncia é
importante que o trabalhador tenha em mãos
comprovante de que os depósitos não estão sendo
realizados. Essa comprovação pode ser realizada
com o extrato atualizado da conta vinculada do
FGTS, obtida em qualquer agência da Caixa
Econômica Federal. O trabalhador deve apresentar
o cartão do trabalhador, carteira de trabalho e o
cartão ou número do PIS.
Não existe prazo para que a reclamação seja
aceita. Tão logo o funcionário constatar a ausência
de depósitos – sejam os mensais, seja o decorrente
de rescisão de contrato de trabalho – já pode
ingressar com a denúncia. Cabe informar que o
sistema informatizado da Caixa Econômica Federal
precisa de alguns dias após o recolhimento pela
empresa para que os valores depositados
apareçam no extrato do trabalhador.
É importante salientar que mesmo quando
não existem denúncias, o Ministério do Trabalho,
por meio de sua auditoria-fiscal, realiza
regularmente o cruzamento de informações dos
diversos sistemas informatizados (Rais, Caged,
eSocial, Seguro-Desemprego) com as informações
da Caixa Econômica Federal relativas aos depósitos
realizados mensalmente pelos empregadores. Isso
é importante para que sejam apurados indícios de
débitos e seja possível notificar as empresas para
efetuarem ou comprovarem os depósitos e
cumprirem com as determinações legais.
Para consultar a rede de atendimento do
Ministério do Trabalho, basta acessar o endereço
http://trabalho.gov.br/rede-de-atendimento.
Fonte: MTb
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Salário mínimo não
é base para cálculo de
insalubridade, decide juiz
A lei é clara ao definir que, para servidores
de fundações públicas federais, a base de cálculo
de adicional de insalubridade é o piso salarial da
categoria, não o salário mínimo. Assim, o Tribunal
Regional do Trabalho da 1ª Região acolheu ação
civil pública do Sindicato dos Trabalhadores no
Combate as Endemias e Saúde Preventiva do
Estado do Rio de Janeiro contra a Fundação
Nacional de Saúde.
Em 2010, mudou o parâmetro utilizado para
definir o pagamento do benefício aos funcionários
do órgão, ignorando a Súmula Vinculante 4 do
Supremo Tribunal Federal, que determina: “Salvo
os casos previstos na Constituição, o salário
mínimo não pode ser usado como indexador de
base de cálculo de vantagem de servidor público ou
de empregado, nem ser substituído por decisão
judicial”.
Na decisão, o juiz Marcel da Costa Bispo,
considerando que até 2010 os servidores recebiam
o adicional com base no vencimento do cargo
efetivo, essa forma de calcular não poderá ser
modificada, "tendo em vista a vedada alteração
contratual lesiva". O juiz condenou a Funasa a
ressarcir aos funcionários as diferenças do
benefício pagas de fevereiro entre 2010 e
novembro de 2014, com reflexos em 13º salários,
férias acrescidas do terço constitucional e FGTS a
recolher.
O advogado Ferdinando Nobre, que atua
em parceria com o escritório Cezar Britto &

Advogados Associados, representou o sindicato na
ação e elogiou a decisão do juízo. “A lei é clara: aos
servidores civis das fundações públicas federais, a
base de cálculo do adicional de insalubridade é o
piso salarial fixado pela administração. Pois a
norma não faz distinção quanto à natureza do
cargo, mas apenas determina que aos servidores
civis, de forma genérica, é devido o adicional de
insalubridade com base no vencimento de sua
titularidade, sem vinculação com salário mínimo”,
argumentou. Ação civil pública 010186757.2016.5.01.0055
Fonte: Consultor Jurídico
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