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BOLETIM 298
Brasília, 17 de fevereiro de 2017

Procurador da República
diz que STF poderá
contestar reforma da
Previdência
O presidente da Associação Nacional dos
Procuradores da República, José Robalinho
Cavalcanti (foto), disse que a reforma da
Previdência proposta "quebra" as regras de
transição de outras reformas já realizadas no
serviço público federal, o que pode ser
questionado no Supremo Tribunal Federal.
Ele observou que "o STF já decidiu que
regras de transição não geram expectativa de
direito, mas devem ser respeitadas", durante
audiência da Comissão Especial da Reforma da
Previdência.
Segundo o procurador, o sistema do
servidor público da União já está equacionado para
as próximas décadas, o que teria sido dito pela exministra do Planejamento, Miriam Belchior, após a
aprovação das reformas. "Não quero partidarizar,
até porque muitos técnicos são os mesmos que
estão trabalhando hoje."
A ex-ministra teria dito que em cerca de 30
anos, a previdência do setor público federal
passaria a ser superavitária. "Quando se fala do
Regime Geral da Previdência, sempre são
destacadas as previsões catastróficas para o futuro.

Mas, quando se fala do servidor público, só se
destaca o presente."
Idades arbitrárias - Robalinho também
afirmou que as idades fixadas nas regras de
transição vão gerar problemas porque são
arbitrárias. Segundo ele, um homem que entrou
em 2002 no serviço público com 35 anos de idade
e sem tempo anterior, terá 51 anos na eventual
aprovação da emenda e praticamente não seria
atingido pela reforma. Já outro que começou a
trabalhar com 15 e está com 49 anos hoje, teria que
aguardar até os 65.
Robalinho ainda explicou que acredita na
necessidade de rever as idades mínimas de 55 e 60
anos determinada para os servidores mulheres e
homens hoje. Mas afirmou que, embora seja
verdade que os países da OCDE tenham média de
idade mínima de aposentadoria de 65 anos; eles
teriam expectativa de vida de 81 anos e, aqui, ela
ainda não teria chegado a 74 anos.
Quanto aos salários altos de algumas
carreiras, Robalinho lembrou que os servidores
pagam contribuição sobre salário integral e até
durante a aposentadoria.
Fonte: Agência Câmara
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Debatedores divergem
sobre os números que
embasam a reforma da
Previdência
Novamente a questão dos números tomou
conta de parte do debate na Comissão Especial da
Reforma da Previdência nesta quinta-feira (16).
Desta vez, os deputados discutiram o regime de
previdência dos servidores públicos.
No caso do regime dos servidores civis da
União, a argumentação dos representantes dos
servidores é a de que o problema já teria sido
equacionado para o futuro com as últimas
reformas feitas. Desde 2013, por exemplo, os
servidores que entram no sistema têm
aposentadoria limitada ao teto do INSS e devem
participar de uma previdência complementar se
quiserem ganhar mais.
O representante do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Narlon
Nogueira, disse que o déficit dos regime dos
servidores civis federais – que hoje é de R$ 43
bilhões – aumentará nos próximos anos; mas
depois apresentará alguma melhora e se
estabilizará. De qualquer forma, ele afirmou que
existem problemas que precisam ser corrigidos
neste sistema, embora a pior situação esteja nos
estados.
Privilégios dos servidores - O consultor de
Orçamento da Câmara dos Deputados, Leonardo
Rolim, disse que um exemplo de privilégio do
servidor é a de que ele se aposenta aos 60 anos
com 35 de contribuição e irá usufruir do benefício,
em média, por pouco mais de 20 anos; e ainda

poderá gerar uma pensão que deverá durar mais 9
anos.
A comissão especial analisa a PEC 287/16,
que altera regras em relação à idade mínima e ao
tempo de contribuição para se aposentar, à
acumulação de aposentadorias e pensões, à forma
de cálculo dos benefícios, entre outros pontos.
Tratamento diferenciado - José Robalinho
Cavalcanti, presidente da Associação Nacional dos
Procuradores da República, argumentou que os
regimes têm que ser tratados separadamente –
inclusive em relação à Previdência Social – porque
eles foram desenhados para ter resultados
diferentes. O governo vem somando o déficit do
regime civil com o dos militares em suas
apresentações.
Robalinho também citou como exemplo a
aposentadoria dos trabalhadores rurais, que não
está baseada em contribuições mensais: "Ela tem
uma importância fundamental para o nosso País.
Eu estou aqui para, como nordestino, até mais do
que como procurador da República, dizer que ela
não pode ser esquecida, ela tem uma importância
fundamental. Mas colocar o déficit dela, R$ 90
bilhões, dentro do número geral... Na nossa
cabeça, mesmo aqui com um debate cuidadoso e
na população em geral, isso é visto como um
problema grande. E vamos resolver isso através de
mudanças atuariais? Não resolve. A previdência
rural tem um outro conceito".
Idade e contribuição - Sobre o conteúdo da
proposta de reforma da Previdência, o procurador
afirmou que acredita na necessidade de alguma
extensão da idade mínima, mas sugeriu que seja
adotada a fórmula que leva em conta tempo de
contribuição e idade em vez das regras de transição
propostas.

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário
Endereço: SHCGN/CLN Quadra 710 Bloco H Loja 56 – Asa Norte – Brasília/DF CEP: 70.750-538
Fone: (61) 3037-3154 | Fax: (61) 3034-5128

[

As regras beneficiam quem tem 50 anos, se
homem; e 45, se mulher. Mas, na sua opinião, elas
seriam injustas para pessoas com idades próximas
a estas.
Nos estados - O deputado Alessandro
Molon (Rede-RJ) disse que o tamanho da dívida
previdenciária dos estados mostra a necessidade
de a comissão fazer audiências regionais.
Para o deputado Júlio Lopes (PP-RJ), este
problema terá que ser enfrentado com mais força
em algum momento: "Não há ambiente nos
estados em função da degradação, não só moral,
que estamos enfrentando, que é um episódio de
corrupção da Operação Lava Jato; mas sobretudo
da ambiência social e econômica em que estamos
inseridos”.
Segundo ele, “não há possibilidade de, num
futuro próximo, esses estados discutirem isso. E
teremos que, num futuro próximo, discutir, sim, a
questão da federalização da previdência destes
estados porque eles estarão insolventes".
Fundos complementares - O deputado
Arlindo Chinaglia (PT-SP) mostrou preocupação
com o fato de a PEC 287 permitir a retirada do
caráter "público" dos fundos complementares
criados para a aposentadoria dos servidores
públicos.
Mas, Narlon Nogueira, do Ministério do
Planejamento, explicou que isso foi motivado pela
dificuldade que alguns estados e municípios estão
enfrentando para criar estes fundos em função da
pequena quantidade de servidores que possuem.
Fonte: Agência Câmara

PLS 339/16: terceirização
na atividade-meio tem
parecer favorável na CCJ
O senador Paulo Paim (PT-RS), relator do
Projeto de Lei do Senado (PLS) 339/16, do senador
Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que consagra o
entendimento do Tribunal Superior do Trabalho
(TST), que a terceirização só poderá ser feita em
atividades-meio, apresentou parecer favorável ao
texto, em discussão na Comissão de Constituição e
Justiça. A matéria está pronta para votação no
colegiado.
O projeto do senador da Rede colide com o
PLC 30/15 (PL 4.330/04), cujo texto aprovado na
Câmara, em 2015, terceiriza geral o trabalho.
Há acordo entre os presidentes do Senado,
Eunício Oliveira (PMDB-CE), e da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), para “enterrar” o substitutivo do
senador Paim ao PLC 30 e votar, na Câmara, o PL
4.302/98.
Fonte: Diap
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JT anula acordo prejudicial
a empregado que teve
advogado pago pelo
empregador
A Subseção II Especializada em Dissídios
Individuais (SDI-2) do Tribunal Superior do
Trabalho manteve decisão que desconstituiu a
sentença homologatória de acordo firmado entre a
América Latina S.A. – Distribuidora de Petróleo e
um motorista de carreta. Segundo o relator,
ministro Alberto Bresciani, o acordo não condizia
com a vontade do empregado, pois foi patrocinado
por advogado indicado pela empresa.
O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª
Região (PR) julgou procedente a ação rescisória
ajuizada pelo trabalhador, por entender que houve
vício de consentimento. No recurso para o TST, a
empresa sustentou que a decisão do TRT se baseou
“apenas em indícios”, e que houve má valoração
das provas do processo.
Conluio - De acordo com o relator, porém,
o que se verificou foi um conluio entre a empresa e
o advogado que representou o trabalhador,
visando à quitação do contrato de trabalho perante
o Judiciário. Documentos e testemunhas
demonstraram que a empresa tinha por hábito
indicar o advogado para que seus empregados
postulassem a rescisão do contrato na Justiça do
Trabalho. Uma delas disse que foi orientada a não
questionar o acordo perante o juiz, pois “poderia
levar até dez anos para receber o seu FGTS e as
outras parcelas rescisórias”.

Decisão do TRT-10ª Região
não altera sentença que
confirma CONTRICOM como
única e legítima
representante da categoria
O pleno do Tribunal Regional do Trabalho
(10ª. Região-Brasília), em recente sessão,
manifestou-se em relação a ação promovida pela
CONTRICOM quanto à publicação de editais por
parte da CNTIC de assembleias de trabalhadores
inorganizados em São Paulo e no Distrito Federal.
A audiência no TRT foi acompanhada pelo
presidente da CONTRICOM, Francisco Chagas Costa
– Mazinho, e pelo advogado da entidade, dr. Carlos
Pereira Custódio.
São ações secundárias que não alteram a
decisão tomada em todas as instâncias da Justiça
no sentido de confirmar a CONTRICOM como única
e legítima representante dos trabalhadores da

Fonte: TST
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construção e do mobiliário de todo país. Em razão
dessas decisões judiciais reiteradas, o Ministério do
Trabalho já foi notificado para cancelar o registro
da CNTIC.
Fonte: Comunicação CONTRICOM
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