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BOLETIM 510

Reforma é considerada
‘inconstitucional’ em
audiência no Senado

Brasília, 7 de fevereiro de 2018

CONTRICOM: DIRETORIA
RESIDENTE INTENSIFICA
TRABALHOS EM BRASÍLIA
A Diretoria Residente da CONTRICOM,
integrada pelo presidente, Altamiro Perdoná; o
secretário-geral; Miraldo Vieira; e o secretário de
Finanças, Aroldo Pinto Garcia (foto), reuniu-se
ontem (6), na sede nacional da entidade, em
Brasília (DF) para fazer um balanço das atividades
da entidade desde a posse da nova direção
realizada no final do ano passado.
Segundo o presidente da Confederação, “o
objetivo do encontro foi intensificar os trabalhos
em Brasília, principalmente, agora, depois da
reforma sindical que busca enfraquecer as
entidades e retirar direitos dos trabalhadores”.
Ainda segundo o dirigente sindical, “a
reunião serviu também para iniciar a preparação
da pauta para a reunião da Diretoria Plena da
CONTRICOM que será realizada no dia 7 de março,
no Centro de Treinamento Educacional da CNTI
(CTE)”. Na véspera, dia 6, o Conselho Fiscal se
reunirá na sede da entidade.

Participantes de audiência pública
avaliaram como inconstitucional a Reforma da
Previdência, prevista na PEC 287/2016, que está
em análise na Câmara dos Deputados. A avaliação
foi feita nesta terça-feira (6) em debate da
Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa (CDH) sobre o relatório final da
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da
Previdência Social.
O objetivo da discussão, segundo o
presidente da CPI, senador Paulo Paim (PT-RS), foi
de deixar claro o posicionamento contrário do
colegiado à proposta do governo, por meio do
debate dos resultados alcançados pela CPI. Sobre
as conclusões da comissão, o relator, senador
Hélio José (Pros-DF), afirmou que a principal
finalidade da CPI sempre foi expor “a verdade doa
a quem doer” em relação ao déficit da seguridade
social.
— Nós comprovamos por A e B e por isso o
relatório foi aprovado por unanimidade, inclusive
pelo líder do governo na Casa —, demonstrando
que as contas estavam em bases erradas. Na
verdade, o que ocorre é uma grande falta de
gestão e de direcionamento correto, além do
sucateamento do INSS — disse Hélio José.
“DNA inconstitucional” - De acordo com
Mauro Silva, representante da Associação
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal
(Anfip),
a
reforma
possui
um
“DNA
inconstitucional”. A retirada de um direito social,
informa o auditor, só é permita quando é
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absolutamente necessária para o reajuste das
contas do governo, segundo o Princípio da
Proporcionalidade previsto na Carta Magna.
— Se o governo não fez a sua parte, não
combateu as fraudes, não combateu a sonegação
e continua dando benefícios economicamente
ineficientes [para empresas], então, por esse
princípio básico da Constituição, nenhum direito
social pode ser retirado — declarou.
Mauro Silva informou ainda que
atualmente a Receita conta com 3.300 auditores a
menos do que há dez anos. Para ele, este dado é
suficiente para concluir que as fraudes não estão
sendo combatidas da forma adequada.
A inconstitucionalidade da reforma
também foi defendida pela senadora Fátima
Bezerra (PT-RN). Segundo a senadora, a PEC
287/2016 faz parte de um esforço do governo
para um “desmonte da Constituição de 88”.
Fátima classificou ainda como uma “falácia” o
déficit da Previdência.
Fraudes - O presidente do Sindicato dos
Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait), Carlos Silva,
chamou atenção para o crime de “apropriação
indébita previdenciária”, previsto no Código Penal.
Ele explicou que a infração ocorre quando o

agente empregador deixa de repassar à
Previdência as contribuições recolhidas dos
empregados contribuintes, no prazo e de forma
legal. O sindicalista disse ainda que a ocorrência
do crime é algo que o governo tem conhecimento.
— Em todos os anos, constatamos que
cerca de R$ 30 bilhões são apropriados de forma
indevida — afirmou.
A cobrança de dívidas de grandes
empresas foi defendida também pelo presidente
da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça
do Trabalho (Anamatra), Guilherme Guimarães
Feliciano. Segundo ele, é mais óbvio “cobrar do
grande para poupar do pequeno”, ou seja, cobrar
das grandes empresas devedoras o que é devido
aos cofres públicos para não ser necessário cobrar
do pequeno trabalhador. Contudo, Guimarães
afirma que a PEC 287/2016 e demais propostas do
governo seguem o raciocínio oposto, de “cortar
do pequeno para assegurar ao grande”.
Mudanças - Três pontos principais
presentes na PEC 287/2016 foram citados na
audiência: o aumento tanto do tempo de
contribuição quanto da idade para se ter direito
ao benefício e a diminuição do valor da
aposentadoria. Para o vice-presidente da
Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe),
Antônio José de Carvalho Araujo, o aumento dos
anos de trabalho é o maior problema da proposta
do governo.
— Caso seja aprovada, a reforma vai retirar
o que nós temos de mais precioso: o tempo. Ela
vai forçar o trabalhador a contribuir por 40 anos
para ter direito a um benefício integral —
declarou o juiz.
Fonte: Agência Senado
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Eunício: será difícil
Senado votar reforma da
Previdência às pressas
O presidente do Senado, Eunício Oliveira,
disse nesta terça-feira (6) que caso o governo
consiga aprovar a reforma da Previdência na
Câmara, não será fácil votar o tema no Senado às
pressas. “O difícil é convencer os senadores que
essa matéria depois de passar um ano e dois
meses na Câmara chegue aqui de manhã e, sem
nenhum direito a debate, sem nenhum direito a
emendas, sem nenhum direito à discussão, seja
aprovada no mesmo dia. O sistema é democrático
e bicameral”, disse.
Eunício Oliveira comparou a análise da
reforma com as de medidas provisórias, que
passam a maior parte do tempo em discussão na
Câmara, onde começam a tramitar, e quando
chegam ao Senado precisam ser votadas correndo
para não perderem a validade. “Se a medida
provisória viesse do Executivo como proposta, a
Câmara votasse e o Senado confirmasse, tudo
bem. Mas as MPs vêm cheias de emendas e
chegam aqui [no Senado] de última hora. Os
senadores carimbam ou pedem para o líder do
governo pedir veto. Isso não é funcionamento de
sistema bicameral”, reclamou, lembrando que a
Câmara precisa analisar uma proposta votada há
três anos no Senado, que muda o rito de
tramitação da MPs.
Fonte: Agência Brasil

Temer vê dificuldade em
aprovar após fevereiro
Temer disse que o governo não pode ficar
discutindo a reforma da Previdência ao longo de
todo o ano e afirmou que o tema precisa ser
votado
nas
próximas
semanas,
independentemente do resultado. “Nós estamos
chegando à conclusão de que não há como deixar
esse tema permanentemente o ano todo”, disse.
Para ele, ficará difícil continuar trabalhando a
pauta após esse período.
“Qual é a nossa tese?: isso tem que ser
votado pelo menos em primeiro turno até o final
de fevereiro, começo de março. Se não for votado,
aí realmente nós reconhecemos que fica difícil”,
completou, em entrevista à Rede TV, segundafeira (5) à noite.
Ele reforçou que, a partir de junho, o
Congresso deve se voltar principalmente à
questão eleitoral e lembrou que o governo precisa
tocar outras reformas. “E temos que ir para outras
pautas. Agora, se não votar [a Previdência], já
fizemos [outras] reformas fundamentais para o
país. E vamos continuar com a chamada
simplificação tributária”.
Temer mencionou a conta do governo, de
que faltam cerca de 40 votos para chegar aos 308
necessários à aprovação da reforma.
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CPI da Previdência - Temer discordou do
relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) da Previdência Social, apresentado em
outubro. O relatório diz que não há déficit na
Previdência, e sim má gestão. Temer disse que o
déficit na Previdência chegou a R$ 268 bilhões no
ano passado e que pode chegar a R$ 320 bilhões
no ano que vem.
Concessões - Para aprovar a reforma da
Previdência, o presidente Temer admitiu ceder na
regra de transição para ingressos no serviço
público até 2003. O presidente também pode
abrir mão do limite de dois salários mínimos no
caso de acúmulo de aposentadorias e benefícios,
ampliando-o para o teto da Previdência Social.
Fonte: Agência Brasil

Sonegação prejudica a
Previdência, diz Paim
Em pronunciamento nesta terça-feira (6), o
senador Paulo Paim (PT-RS) voltou a criticar a
proposta de reforma previdenciária, em
tramitação na Câmara dos Deputados, e disse que
a sonegação é um dos maiores problemas a serem
enfrentados pelo governo no setor.
Anualmente, disse Paim, R$ 30 bilhões são
recolhidos pelo governo dos trabalhadores, mas
esses recursos não são repassado à Previdência
Social, como prevê a legislação em vigor.
- Se tivesse estrutura para combater a
sonegação, estariam resolvidos os problemas da
Previdência, saúde e assistência social – reforçou
Paim.
Fonte: Agência Senado
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