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BOLETIM 472
Brasília, 23/24 de novembro de 2017

Relator apresenta nova
versão da reforma da
Previdência para facilitar
aprovação
Novo texto reduz o tempo de contribuição
na iniciativa privada e exclui todos os artigos
relativos ao trabalhador rural e à concessão do
benefício assistencial aos idosos e às pessoas com
deficiência (BPC). Para o serviço público, não há
mudanças em relação ao parecer da comissão
especial
O relator da reforma da Previdência (PEC
287/16), deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA)
(foto), apresentou os principais pontos da nova
proposta de reforma da Previdência em discussão
com o governo, com ajustes para garantir o apoio
da base aliada na Câmara dos Deputados.
A versão é um pouco mais simples do que
a aprovada em maio em uma comissão especial.
Ela reduz o tempo de contribuição na iniciativa
privada, mas mantém as regras de transição e as
idades mínimas de aposentadoria no futuro.
O texto exclui os artigos relativos ao
trabalhador rural e à concessão do benefício
assistencial aos idosos e às pessoas com
deficiência (BPC). Para o serviço público, não há
mudanças em relação ao parecer da comissão
especial.

Segundo Maia, os ajustes se centraram
sobre os principais pontos criticados pelos
adversários da reforma e vão facilitar
“imensamente” a sua votação na Câmara. Apesar
disso, ele afirmou que a aprovação vai demandar
muito esforço do governo. “Nós temos pela frente
um trabalho árduo de construir 308 votos. Não
será fácil”, disse.
O presidente da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia, também participou do jantar, que
contou ainda com a presença de ministros e
economistas alinhados à agenda econômica do
governo. Rodrigo Maia tem sido um dos principais
defensores da votação das mudanças na
Previdência Social. O texto precisa passar por dois
turnos de votação no Plenário.
Tempo de contribuição
A “proposta enxuta”, disse o relator,
estabelece em 15 anos o tempo de contribuição
do trabalhador da iniciativa privada para se
aposentar (o do serviço público continua 25 anos).
No tempo mínimo (15 anos), o segurado
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) terá
direito a 60% do valor da aposentadoria para a
qual contribuiu. Ele receberá 100% do benefício
somente se chegar a 40 anos de contribuição.
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Regra de transição
Permanece a regra de aumento da idade
mínima durante a fase de transição entre o
modelo previdenciário atual e o proposto. Com
isso, o trabalhador da iniciativa privada poderá se
aposentar com a idade mínima de 53/55 anos
(mulher/homem) a partir de 2018. As idades
sobem um ano a cada dois anos, de modo que, em
2036, as mulheres atingem o patamar desejado
pelo governo (62 anos). Os homens atingem a
idade mínima de 65 anos em 2038.
Para o setor público, a regra de transição é
semelhante: um ano de acréscimo na idade
mínima de aposentadoria a cada dois anos. O que
muda é o patamar inicial: as mulheres poderão se
aposentar a partir dos 55 anos, e os homens aos
60 anos. Em 2028, os homens atingem a idade
mínima defendida pelo governo, de 65 anos. As
mulheres atingem seu patamar (62 anos) apenas
em 2032.
As regras de transição para professores,
policiais, trabalhadores que atuam em atividades
prejudiciais à saúde e pessoas com deficiência
também não mudam. Em linhas gerais, elas
permitem a aposentadoria em um tempo inferior.
Fora da reforma
Em relação aos textos apresentados
anteriormente, serão excluídas todas as mudanças
na aposentadoria rural e no Benefício de
Prestação Continuada (BPC), destinado aos idosos
e às pessoas com deficiência. Ambos permanecem
como são hoje.
Ou seja, o trabalhador se aposenta com 15
anos de contribuição e a idade de 60 anos
(homem) ou 55 anos (mulher). A contribuição
permanece sobre a comercialização da produção.
Em relação ao BPC, continua garantido o valor de
um salário mínimo (R$ 937 neste ano) para idosos

acima de 65 anos ou pessoas com deficiência de
baixa renda.
Financiamento
Arthur Maia também adiantou que o governo
enviará ao Congresso Nacional uma proposta de
emenda à Constituição (PEC) para retirar as
contribuições sociais da Desvinculação de Receitas
da União (DRU). Ele afirmou que a mudança tem
resultado apenas contábil, pois o Orçamento
Fiscal repõe ao da Seguridade Social toda a receita
desvinculada. Mas disse que a medida “tem efeito
simbólico”, pois uma das críticas mais recorrentes
contra a reforma é de que a Previdência só é
deficitária porque o governo retira recursos da
Seguridade Social por meio da DRU.
A DRU permite que sejam desvinculados
30% das receitas da União referentes às taxas e às
contribuições econômicas e sociais, com objetivo
de permitir maior flexibilidade ao governo na
alocação dos recursos. O mecanismo não incide
sobre as contribuições destinadas à Previdência e
à educação, bem como sobre as parcelas da Cide
Combustíveis destinadas aos estados. Para 2018,
por exemplo, a proposta orçamentária prevê que
a DRU vai representar R$ 123,9 bilhões, dos quais
R$ 117 bilhões (94,4%) vêm de contribuições
sociais. Por outro lado, o Orçamento Fiscal destina
R$ 279,8 bilhões para cobrir o deficit da
seguridade social.
Fonte: Agência Câmara
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Sindicalismo prepara
resistência contra novo
texto da reforma
A nova versão da reforma da Previdência
do governo Temer veio maquiada e disfarçada de
melhoria. Trata-se de texto mais “enxuto” e, na
visão do Planalto, com mais viabilidade de ser
aprovado pela Câmara dos Deputados antes do
recesso. A ideia é tentar votar a matéria, em 1º
turno, até 6 de dezembro.
Com mudanças pontuais, o texto mantém
regras mais rígidas para aposentadorias de
servidores públicos em comparação com os
trabalhadores da iniciativa privada – sob o falso
pretexto de combate a privilégios. É sempre válido
lembrar que Michel Temer, aposentado desde os
55 anos e com um salário invejável, agora ataca as
aposentadorias.
A nova proposta já causou reações no
movimento sindical. O Diap publicou uma síntese
com explicações sobre o novo texto. As Centrais
se reúnem hoje (24) às 10 horas, na sede da Força
Sindical,
para
definir
estratégias
de
enfrentamento e deliberar sobre a mobilização e

resistência à reforma da Previdência e medida
provisória que altera a trabalhista.
Contra mais esse atropelo, as Centrais
cobram que qualquer mudança na Previdência
seja “amplamente discutida com a sociedade e
com os representantes dos trabalhadores, de
forma democrática e transparente”. “É estranho e
temerário tentar fazer uma reforma às pressas e
na calada da noite”, diz nota divulgada ontem.
A Rádio Web Agência Sindical conversou
com Artur Bueno de Camargo, presidente da
Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Alimentação (CNTA) e coordenador do Fórum
Sindical dos Trabalhadores. Ele alerta que, como
na reforma trabalhista, o governo tenta passar o
rolo compressor para aprovar medidas que só
beneficiarão grandes bancos.
Ele indica como o FST vai armar o contraataque: “Vamos utilizar os grupos formados pelo
Movimento Resistência - Por Um Brasil Melhor.
Nós criamos grupos permanentes por todo o
Brasil. Vamos atuar nas bases eleitorais dos
deputados e senadores. Aqui em Brasília, também
terá um grupo que atuará diretamente no
Congresso Nacional”.
Fonte: Agência Sindical

Emendas à MP da reforma
na CLT batem recorde
A Medida Provisória 808/17, editada pelo
governo Temer no dia 14 de novembro, recebeu
882 emendas no Congresso Nacional – marcando
novo recorde histórico na mobilização de
parlamentares em torno de uma matéria. A MP,
porém, ao contrário do que foi prometido pelo
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presidente da República, piorou ainda mais a
reforma trabalhista.
Dentre as emendas, há sugestões que
buscam recuperar direitos subtraídos pela Lei
13.467/17, como a que propõe um novo sistema
de financiamento sindical, a que prevê a
instituição regras para garantir um salário mínimo
ao trabalhador intermitente e, até mesmo, as que
pedem a revogação de toda a reforma.
A Agência Sindical conversou com o
jornalista Antônio Augusto de Queiroz (Toninho),
que é analista político e diretor de Documentação
do Departamento Intersindical de Assessoria
Parlamentar (Diap). Ele avalia que a apresentação
de um número elevado de emendas reflete "a
insatisfação que os termos da medida provisória
causaram nas entidades sindicais, por um lado, e
que os empregadores querem aprofundar ainda
mais os ataques aos trabalhadores".
Tramitação - De acordo com o diretor do
Diap, a tramitação da matéria na Casa começa
pela comissão mista composta por deputados e
senadores, a quem caberá a apreciarão as
emendas. Após análise neste colegiado, o texto
será votado na Câmara e no Senado.
Toninho não acredita que a tramitação da MP seja
rápida. "Eu acho muito difícil o Congresso votá-la
rapidamente. O presidente da Câmara, Rodrigo
Maia, não gostou da proposta ter sido
encaminhada por meio de medida provisória.
Provavelmente ele não dê prioridade a ela. Isso
pode esgotar o prazo de validade, que é de 120
dias, obrigando o governo a reeditá-la", diz.
Para o diretor do Diap será preciso aumentar a
pressão em cima de deputados e senadores. "O
movimento sindical terá de pressionar o

Congresso, porque governo e patrões farão o
mesmo. Quem tiver mais força sairá vitorioso",
afirma.
FST - A Agência ouviu também Artur Bueno
de Camargo, presidente da Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Alimentação
(CNTA Afins) e coordenador do Fórum Sindical dos
Trabalhadores (FST). Para ele, a pressão no
Congresso tem que continuar.
"Vamos nos reunir com o deputado
Rodrigo Maia dia 28. Levaremos a posição do
Fórum, que representa 22 Confederações. Vamos
reafirmar que somos contra essa reforma, que o
ideal seria revogar essa lei, que ataca direitos e o
movimento sindical. Sabemos que esse Congresso
é, quase na sua totalidade, patronal. Mas, não
podemos deixar de lutar", ressalta Artur.
Fonte: Agência Sindical

Contribuição sindical não
acabou, sustenta o jurista
Hélio Gherardi
O experiente advogado Hélio Gherardi
subscreve a Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) apresentada dia 13 ao Supremo Tribunal
Federal pela Federação Nacional dos Frentistas,
que visa garantir o direito à contribuição sindical
compulsória violado pela reforma trabalhista.
A
ADI
5813
questiona
a
constitucionalidade dos artigos 545, 578, 579,
582, 583, 587 e 602 da nova lei. Veja alguns
trechos do parecer do jurista, que é consultor do
Diap e advogado sindical há 43 anos.
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Artigos - “Eles não eliminaram a
contribuição sindical, eles mudaram a forma de
cobrança, simplesmente. A Lei 13467/2017 de
forma açodada, sem estudo, sem analise da
sociedade, e sem o cuidado de observância da
Constituição Federal e aos seus princípios, as
Convenções da OIT e inclusive aos tratados
internacionais, esquecendo que o ordenamento
jurídico deve ser analisado como um todo. Há
inúmeros artigos que são estritamente conflitante
e essa instabilidade criada pela nova Lei leva os
Sindicatos a não entender o que está
acontecendo”.
Emenda - “Alguns Sindicatos acham que
acabou a contribuição, isso porque a grande
imprensa divulga assim, mas a contribuição não
acabou de maneira alguma. O que aconteceu é o
seguinte: a contribuição sindical não perdeu o
caráter tributário, por ter caráter tributário,
reconhecido inúmeras vezes pelo próprio STF,
inclusive na ADPF 123”.
“A contribuição só poderia ter sido
alterada através de uma PEC (Proposta de Emenda
Constitucional), porque ela está na Constituição
Federal no artigo 8º, que fala sobre os Sindicatos,
e o artigo 149 da Constituição diz que compete
exclusivamente a União instituir contribuições
sociais de intermissão de domínio econômico, e
de interesse de categorias profissionais ou
econômicas como instrumento de sua atuação nas
respectivas áreas”.
Cobrança - “O próprio governo, através da
Caixa Econômica Federal, assinala que continua do
jeito que é a cobrança (da contribuição
voluntária), ou seja, 60% para o Sindicato, 15%
para Federação, 5% para Confederação e dos 20%
restantes, se houver no Sindicato dos
trabalhadores filiação a Central, 10% vai para a

Central e 10% para fundo de empregos e salários
do governo”.
Governo - Hélio Gherardi diz que o próprio
governo não pode abrir mão da contribuição
sindical: “Inúmeros artigos que se manifestam
sobre a contribuição sindical não foram alterados,
inclusive qualquer alteração de natureza jurídica,
que no caso é tributária (...) a renuncia fiscal é
vedada, e nessa modalidade a reforma trabalhista
não poderia ter feito isso. Então a contribuição
sindical continua e continua como imposto, e
continuando como imposto a parte do governo
também continua”.
Fonte: Agência Sindical

CNI pede para participar
de ações no Supremo
contra lei de terceirização
A Confederação Nacional da Indústria pediu para
ingressar como amicus curiae em cinco ações de
inconstitucionalidade contra a lei que permitiu a
terceirização de atividades-fim de empresas. Em
todas as petições, se manifesta pela
constitucionalidade integral da norma, que
considera “um significativo avanço na definição de
regras claras para uma prática que é realidade nas
estruturas produtivas do Brasil e do mundo”.
Todas as ações alegam que a terceirização
irrestrita de atividades é inconstitucional por
precarizar as relações de trabalho.
Fonte: Consultor Jurídico
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ministro rebateu críticas sobre a lentidão da Corte
para julgar parlamentares em matérias criminais.
O caso concreto que está sendo julgado
envolve a restrição de foro do atual prefeito de
Cabo Frio (RJ), o ex-deputado federal Marcos da
Rocha Mendes. Ele responde a uma ação penal no
STF por suposta compra de votos.
Fonte: Portal EBC

Novos prazos processuais
na Justiça do Trabalho vão
à sanção presidencial

Maioria do STF vota por
restrição ao foro
privilegiado
O ministro Dias Toffoli, do Supremo
Tribunal Federal (STF), pediu vista nessa quintafeira (23), do processo que trata sobre a restrição
ao foro privilegiado para parlamentares.
Até a suspensão da sessão, oito
integrantes da Corte se manifestaram a favor de
algum tipo de restrição para julgar crimes
praticados por deputados e senadores. Ainda há
divergências sobre a situação dos processos em
andamento. Não há data para retomada do
julgamento.
De acordo com a maioria formada, deputados
federais e senadores somente devem responder a
processos no STF se o crime for praticado no
exercício do mandato.
Ao pedir mais tempo para analisar o caso,
Toffoli afirmou que é preciso avaliar as
consequências da decisão. Durante seu voto, o

O Plenário do Senado Federal aprovou o
Projeto de Lei da Câmara (PLC) 100/2017, que
altera a contagem de prazos processuais na
Justiça trabalhista. A proposta segue agora para
sanção do presidente Michel Temer.
O PLC 100/2017 determina que, na
contagem de prazo processual em dias, serão
levados em conta apenas os dias úteis, excluindose o dia do começo e incluindo-se o dia de
vencimento. O projeto estipula ainda a suspensão
do prazo processual no período de 20 de
dezembro a 20 de janeiro, quando acontece o
recesso forense. E estende a interrupção dos
trabalhos, nesse intervalo, em relação a
audiências e sessões de julgamento.
No Plenário, o texto foi aprovado sem
discussão. Em parecer da CCJ o relator Antonio
Anastasia (PSDB-MG) alegou que a proposição
incorpora as inovações trazidas pelo Código de
Processo Civil, uniformizando a contagem de
prazos no processo do trabalho e no processo
civil.
Fonte: Agência Senado
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Mantida validade de
acordo que autorizou
parcelamento rescisório
A Quinta Turma do TST considerou válida a
negociação coletiva celebrada entre a Texita
Companhia Têxtil Tangará, do Rio Grande do
Norte, e o sindicato profissional que autorizou o
pagamento das verbas rescisórias em até 16
parcelas após a dispensa de mais de 400
empregados. Por unanimidade, a Turma
desproveu recurso no qual o Ministério Público do
Trabalho defendeu a invalidade da negociação,
sustentando tratar-se de direito indisponível, não
transacionável por instrumento coletivo.
O acordo foi firmado entre a Texita e o
Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na
Indústria de Fiação e Tecelagem, Malharia, Meias,
Estopas, Beneficiamento de Algodão e Fios,
Tecelagem de Fibras Vegetais, Tinturaria,
Estamparia, Acabamento e Similares do RN
(Sindtextil) na ocasião do encerramento das
atividades da empresa, vendida à Norfil S. A.
Indústria Têxtil. O MPT defendeu, em ação civil
pública proposta na Segunda Vara do Trabalho de
Natal (RN), que se tratava de sucessão trabalhista
entre empresas, e que o acordo seria um “artifício
engenhoso na tentativa de desfigurar a sucessão e
a responsabilidade pelos débitos trabalhistas”.
Validade - O relator do recurso, ministro
Caputo Bastos, explicou que a questão diz
respeito ao cabimento da multa prevista no artigo
477 da CLT nos casos de atraso na quitação das
verbas rescisórias, e que o acordo foi validado
pelo Regional com base no artigo 7º da
Constituição Federal, que prestigia a negociação

coletiva. Caputo observou que, no entendimento
do TST, o consentimento do empregado quanto
ao pagamento parcelado das verbas rescisórias
não é suficiente para excluir a multa.
Ressaltando que na dispensa coletiva dos
empregados em razão do encerramento das
atividades da Texita as partes envolvidas
(sindicato e empresa) fizeram concessões
recíprocas de boa-fé e em igualdade de condições,
a fim de auferir vantagens, o relator negou
provimento ao recurso. A decisão foi unânime.
Fonte: TST
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