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Brasília, 26 de fevereiro de 2019

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Sindicalistas afirmam
no Senado que déficit
é 'manobra contábil'
O défict na Previdência Social é fruto de uma
manobra contábil de técnicos do governo e não leva
em conta nem a legislação nem problemas de
gestão do sistema de seguridade. Este foi o ponto de
vista apresentado por sindicalistas durante
audiência da Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (CDH), nesta segunda-feira
(25). O colegiado debateu a proposta de reforma
apresentada pelo governo ao Congresso Nacional
(PEC 6/2019).
O representante da Associação Nacional dos
Membros do Ministério Público (Conamp), Paulo
Penteado, reclamou por exemplo que, entre 2007 e
2016, o Brasil abriu mão de R$ 2,265 trilhões através
de isenções previdenciárias, segundo cálculos
atualizados. A este montante, segundo ele, soma-se
R$ 1 trilhão fruto do estoque da dívida com o
sistema.
— A proposta do governo fala em uma dívida
de R$ 424 bilhões [com a Previdência]. Mas esta é só
a dívida previdenciária, esqueceram-se das dívidas
da contribuição social. O governo alega que a única
saída para salvar as contas públicas é fazer uma
reforma que retira direitos da população. Mas a
própria Receita Federal diz não ter dados, por
exemplo, para projetar o impacto da sonegação à
legislação trabalhista. A Anfip [Associação Nacional

dos Auditores da Receita] sabe, mas a Receita
oficialmente não sabe. Como que um governo
propõe uma reforma da Previdência sem a Receita
projetar o impacto oriundo da sonegação? —
questionou.
O procurador também ressaltou que as
isenções fiscais já chegam a 4% do PIB, um recorde
mundial. Segundo ele, o governo federal abriu mão
de R$ 354 bilhões com isenções, somente em 2017.
— O governo diz que quer economizar R$ 1
trilhão em dez anos, na prática suprimindo direitos.
Economiza mais do que isso em três anos, se acabar
com estas isenções — disse.
DRU - O representante da Conamp citou
ainda que, somente em 2016, foram "desviados" R$
92 bilhões da seguridade através da Desvinculação
das Receitas da União (DRU). Além disso, segundo
ele, a seguridade perdeu R$ 144 bilhões por meio de
benefícios fiscais e R$ 190 bilhões para o que chama
de "défict gerencial": sonegações, fraudes,
inadimplências e erros.
O representante da Anamatra, Paulo Boal,
registrou que o governo federal perdoou, somente
em 2018, R$ 65 bilhões frutos de sonegação fiscal.
BPC - Diversos participantes da audiência na
CDH também protestaram pelo fato da reforma
desconstitucionalizar temas ligados à Previdência
Social e endurecer os requisitos para recebimento
do Benefício de Prestação Continuada (BPC).
Fonte: Agência Senado
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'Reforma' de Bolsonaro corta
abono do PIS/Pasep de 23
milhões de trabalhadores
Benefício é pago atualmente a quem
recebe até dois salários mínimos, mas
pode passar a ser pago somente a quem
recebe até um
As mudanças pretendidas pelo governo de
Jair Bolsonaro (PSL) nas aposentadorias dos
trabalhadores, reunidas na Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 6/2019, trazem outros
prejuízos aos trabalhadores de baixa renda.
Apresentado na semana passada ao Congresso, o
projeto de "reforma" da Previdência, vai restringir
o pagamento do abono salarial, benefício
destinado aos trabalhares que têm carteira
assinada e baixa renda.
Hoje esse benefício – originário do
PIS/Pasep – é pago anualmente aos trabalhadores
que recebem até dois salários mínimos por mês.
Mas pela proposta será pago somente a quem
ganha até um salário mínimo. O resultado será
que 23,4 milhões de trabalhadores devem perder
o benefício anual, correspondente ao valor de um
salário mínimo, atualmente em R$ 998. Em outras
palavras, ao promover essa mudança, o governo
elimina o abono para 91,5% do total de pessoas
que podem recebê-lo.
Essas informações foram apresentadas
hoje pela economista e especialista em dívida
pública Maria Lúcia Fattorelli, ao participar de
debate sobre o tema na Assembleia Legislativa de
Minas Gerais.
O seminário versou também sobre reforma
administrativa e a renegociação da dívida dos

estados. Maria Lúcia comentou sobre a relação
entre as mudanças que o governo pretende na
Previdência, sem tocar no sistema da dívida do
país, que usa dinheiro público para alimentar os
mecanismos de remuneração da dívida, com as
taxas de juros reais mais altas do mundo.
Em sua exposição, Maria Lúcia também
mostrou que a PEC prevê a segregação contábil do
orçamento da seguridade social nas ações de
saúde, previdência e assistência social, preservado
o caráter contributivo da previdência social. “Ou
seja, isto pode legalizar a fabricação do déficit da
Previdência, omitindo-se as receitas da seguridade
social”, afirmou.
Fonte: Rede Brasil Atual

Maia alerta para dificuldades
na votação da reforma
Mudanças no BPC e aposentadoria rural
são as que mais preocupam
O presidente da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia, disse nesta segunda-feira (25) que as
mudanças nas regras do Benefício de Prestação
Continuada (BPC) podem dificultar a tramitação da
reforma da Previdência. Pela proposta, a partir dos
60 anos, os idosos receberão R$ 400 de BPC, e
somente a partir de 70 anos, o valor sobe para um
salário mínimo.
Atualmente, o BPC é pago para deficientes,
sem limite de idade, e idosos, a partir de 65 anos, no
valor de um salário mínimo. O benefício é concedido
a quem é considerado em condição de
miserabilidade, com renda mensal per capita inferior
a um quarto do salário mínimo.
Segundo Maia, as alterações podem até
trazer impacto negativo às contas públicas ao
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mesmo tempo que dificultam a formação de um
consenso em torno da reforma. “O importante é que
a gente faça o debate daquilo que veio, mantenha o
apoio daquilo que for majoritário e retire o que, do
ponto de vista fiscal, não está ajudando, mas do
ponto de vista político está contaminando”,
ressaltou após participar de um debate sobre a
reforma da Previdência promovido pelo jornal Folha
de S.Paulo.
Aposentadoria rural - As mudanças nas
regras do BPC e da aposentadoria rural trazem, de
acordo com o presidente da Câmara, resistências,
especialmente do Nordeste. Maia espera conseguir
apoio de, pelo menos, alguns dos governadores da
região para a proposta, e esses pontos dificultam, na
sua avaliação, essa articulação. “O BPC e a
aposentadoria rural tiram força dos governadores na
base dos partidos”, enfatizou.
Pelas regras atuais para a aposentadoria
rural, as mulheres se aposentam com 55 anos e os
homens com 60 anos, com tempo mínimo de
atividade rural de 15 anos. A proposta prevê idade
mínima de 60 anos tanto para homens quanto para
mulheres, com contribuição de 20 anos.
Transição - A contribuição mínima de 20
anos também é um ponto que deve, segundo Maia,
enfrentar forte oposição. “Essa transição do tempo
de contribuição tem que ser discutida, porque, de
fato, tem um impacto grande na base da sociedade.
Porque se 70% já não consegue aposentar pelo
tempo de contribuição, se você ampliar muito
rápido de 15 para 20 anos pode ser uma decisão que
prejudica mais do que ajuda”, disse.
A proposta de reforma da Previdência
enviada na semana passada ao Congresso Nacional
estabelece idade mínima de 62 anos para mulheres
e 65 anos para homens, com contribuição mínima
de 20 anos. Nessa proposta, não haverá mais
aposentadoria por tempo de contribuição.

Presidente da Câmara aponta dificuldades para
aprovar reforma da forma como foi formulada
Atualmente, a aposentadoria por idade é de
60 anos para mulheres e 65 anos para os homens,
com contribuição mínima de 15 anos. A
aposentadoria por tempo de contribuição é de 30
anos para mulheres e 35 para os homens.
Apesar das ressalvas em relação ao texto, o
presidente da Câmara criticou a pressão feita pelos
servidores públicos para evitar as mudanças na
Previdência. “Eles defendem os seus próprios
interesses de forma irracional e sem nenhuma
preocupação com o coletivo”, disse sobre as
categorias com maiores salários dentro do Estado.
Para Maia, é necessária uma estratégia de
comunicação que dialogue com a sociedade e
mostre a urgência e necessidade da reforma. “Essa
questão da comunicação é decisiva. Não tem como
ir para o enfrentamento em um tema tão sensível
como esse sem a capacidade de explicar, de forma
muito clara para o cidadão, o que nós estamos
fazendo”, enfatizou.
Devido a importância para manter a saúde
das contas públicas, a questão da Previdência vem,
na avaliação de Maia, antes de outras propostas,
como as medidas contra o crime propostas pelo
ministro da Justiça, Sergio Moro.
Fonte: Agência Brasil
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Citando Brumadinho, CNTI
vai ao STF contra limite de
indenização trabalhista
Entidade diz que nenhuma lei pode limitar
o Poder Judiciário na fixação de reparação
por dano moral
A
Confederação
Nacional
dos
Trabalhadores na Indústria (CNTI) também ajuizou
no Supremo Tribunal Federal, nesta segunda-feira
(25/2), uma ação de inconstitucionalidade contra
dispositivos da reforma trabalhista (Lei
13.467/2017) que limitam os valores de
indenizações por danos morais decorrentes da
relação de trabalho ao teto de 50 salários do
empregado.
A nova ADI 6.082 soma-se às ADIS 5.870 e
6.069, estas propostas, respectivamente, pela
Associação dos Magistrados da Justiça do
Trabalho (Anamatra) e pela Ordem dos Advogados
do Brasil – a primeira em dezembro de 2017 e a
da OAB no início deste mês. O relator dos feitos,
por prevenção, é o ministro Gilmar Mendes.
A questão básica levantada pelos autores
das ações é a de que nenhuma lei pode impor
limitação ao Poder Judiciário na fixação de
indenização por dano moral, sob pena de “limitar
o próprio exercício da função”. Mas a CNTI torna a
discussão ainda mais polêmica, ao dar realce às
consequências trágicas do rompimento da
barragem de Brumadinho, e requerer a concessão
urgente de medida liminar ao ministro-relator,
nos seguintes termos:
– “O rompimento da barragem de
Brumadinho – MG, ocorrido em janeiro de 2019,
deve sensibilizar esta Egrégia Corte, no sentido de

evidenciar a flagrante inconstitucionalidade dos
dispositivos aqui questionados. As notícias
trazidas pela imprensa apontam o rompimento da
barragem da Vale como um dos maiores acidentes
do trabalho no Brasil. E, portanto, a indenização
dos danos extrapatrimonial dos trabalhadores
empregados da Vale, de empresas terceirizadas
ou de seus familiares, não pode ser fixada com
base nos critérios adotados no impugnado art.
223-G, CLT.
Isso quer dizer que, no caso de uma ofensa
gravíssima à vida, saúde, ou integridade física
decorrente de uma relação empregatícia, isto é,
na hipótese de dano extrapatrimonial sofrido por
alguém constantemente exposto a riscos no
trabalho, o valor da compensação estará limitado
a 50 (cinquenta) vezes o último salário contratual
do ofendido, independentemente da necessidade
da vítima, da gravidade da ofensa, das
circunstâncias do caso e da capacidade econômica
do ofensor”.
A advogada da CNTI, Jacqueline Amarilio
de Sousa, ao sublinhar o pedido de medida
cautelar, afirma ainda:
“Já no tocante ao perigo da demora, tal
requisito também resta patente, pois é inevitável
que a delonga até o julgamento definitivo da
presente ação acarretará prejuízos irreversíveis
aos trabalhadores brasileiros, principalmente aos
representados pela Confederação autora, que
pertencem ao ramo da indústria extrativa, dentre
eles, os que trabalhavam ou prestavam serviço
para a empresa Vale/SA, por ocasião do Acidente
de Trabalho ampliado, decorrente do rompimento
da Barragem I, do Córrego do Feijão, na cidade de
Brumadinho-MG, ocorrido em 25 de janeiro de
2019”.
Fonte: Jota
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Justiça do Trabalho
recolheu R$ 3,6 bilhões em
2018 aos cofres da União
A Justiça do Trabalho recolheu aos cofres
públicos da União R$ 3.608.526.503,37 de janeiro
a dezembro de 2018. O montante representa o
somatório das custas e emolumentos incidentes
sobre os processos e multas aplicadas pela
fiscalização do trabalho, além de contribuições
previdenciárias e Imposto de Renda devidos em
razão das condenações fixadas pelo Judiciário
Trabalhista.
O maior impacto refere-se às contribuições
previdenciárias,
que
montam
a
R$
2.768.230.481,67, seguidas do Imposto de Renda
(R$ 417.903.518,65), das custas processuais (R$
403.183.730,73) e das multas (19.208.772,32).
“Tais valores tornam-se ainda mais significativos
se considerarmos que o recolhimento de tributos
e de outras receitas federais não constitui a
principal atividade da Justiça do Trabalho”,
observa o corregedor-geral da Justiça do Trabalho,
ministro Lelio bentes Corrêa. “A incidência
tributária se dá em razão dos valores
reconhecidos judicialmente nas reclamações
trabalhistas movidas contra empregadores e
constituem relevante instrumento de recuperação
de receitas não satisfeitas oportunamente”.
Combate à sonegação O ministro explica
que
o
recolhimento
das
contribuições
previdenciárias só foi possível em razão das
decisões proferidas pelo Judiciário Trabalhista,
pois elas decorrem do reconhecimento de direitos
frustrados no decorrer dos contratos de trabalho.
Fonte: TST

Sindicatos encaminham fusão
em São Paulo para enfrentar
reforma trabalhista
Três Sindicatos da Grande São Paulo, ligados
ao setor industrial da alimentação, devem se
transformar em uma única entidade, que
representará 50 mil trabalhadores das áreas da
matéria-prima e de produtos acabados da
alimentação, do fumo e dos laticínios.
“Esperamos concluir este processo até o
segundo semestre deste ano. Já fizemos assembleias
individuais e a próxima será conjunta. Teremos de
cumprir um rito, como ter CNPJ único e novas
estratégias para atuar com este sindicatão”, diz
Carlos Vicente de Oliveira, presidente do Sindeeia
(Sindicato da Alimentação de São Paulo e Região).
Orlando Roberto Dutra é presidente do STIA
(Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da
Alimentação de SP), responsável pelas áreas de
matéria-prima, como óleo, farinha, milho e soja.
Dutra lembrou que, as entidades que ele e o Carlão
presidem, firmaram há anos o compromisso de se
fundirem. No entanto, esse processo começou
efetivamente há dois anos.
A fusão ou incorporação de Sindicatos é
prevista na Portaria 326/2013, publicada pelo então
Ministério do Trabalho. O assunto passou a ser tema
frequente depois da queda brutal da receita das
entidades provocada pela reforma trabalhista.
Fonte: Agência Sindical
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Proposta acaba com
aposentadoria especial de
parlamentares
O senador Reguffe (sem partido-DF)
apresentou projeto de lei que pretende acabar
com a aposentadoria especial concedida a
parlamentares. O PLS 463/2018 determina que
todos os parlamentares do país, de todas as
esferas de governo, deverão ser integrados ao
Regime Geral da Previdência Social (RGPS). A
proposta aguarda relator na Comissão de
Assuntos Econômicos (CAE).
O PLS altera as leis 9.506, 8.212 e 8.213.
Atualmente, senadores e deputados federais são
enquadrados no Plano de Seguridade Social dos
Congressistas,
por
exemplo.
Além
dos
parlamentares federais, também serão atingidos
vereadores, deputados estaduais e deputados
distritais.
Se o projeto virar lei, haverá prazo de 180
dias para que seja concluído o processo de
migração dos regimes próprios dos parlamentares
para o RGPS.
“Os parlamentares devem ter o mesmo
regime de previdência que os brasileiros comuns.
O mandato parlamentar deve ser uma prestação
de serviço à sociedade, por um tempo
determinado. Não é correto que os exercentes de
mandatos legislativos, seus dependentes e
pensionistas, possam desfrutar de um regime
privilegiado de previdência em relação ao Regime
Geral de Previdência Social, este sim o regime
legal de previdência social à disposição de toda a
população”, argumenta Reguffe na justificação do
PLS.

O senador informa que abriu mão da
aposentadoria especial de parlamentar desde seu
primeiro mandato, como deputado distrital.
Desde então, Reguffe já foi eleito deputado
federal e senador, mas continua participando do
regime geral administrado pelo INSS. O projeto da
chamada Nova Previdência, que chegou ao
Congresso esta semana, também prevê a extinção
da aposentadoria especial para parlamentares.
Depois de passar pela CAE, o projeto de lei
será enviado para análise da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e da
Comissão de Assuntos Sociais (CAS). Nessa última,
a apreciação será em caráter terminativo, ou seja,
poderá seguir direto para a Câmara sem passar
pelo Plenário do Senado, a não ser que haja
requerimento contrário.
Fonte: Agência Senado
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