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Mais informações, entre em contato com a
área de relacionamento do Dieese pelo e-mail
relacionamento@dieese.org.br ou pelo telefone
0800 77 33 11.
Fonte: Agência Sindical

BOLETIM 301
Brasília, 21 de fevereiro de 2017

Centrais e Dieese lançam
aplicativo que mostra
assalto pela PEC 287
As Centrais Sindicais e o Dieese lançam
nesta quinta (23), em São Paulo, a 13ª Jornada
Nacional de Debates, que nesta edição abordará a
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287, que
trata da reforma da Previdência Social.
O evento, a partir das 9h30 no auditório do
Sindicato dos Químicos (rua Tamandaré, 348,
Liberdade), marcará o lançamento de um aplicativo
que calcula sua aposentadoria com as regras atuais
e com as regras da reforma.
A Coordenadora de pesquisa e tecnologia
do Dieese, Patrícia Pelatieri, adiantou à Agência
Sindical que o objetivo é mostrar a extensão das
perdas que os trabalhadores terão, caso as
alterações neoliberais propostas pelo governo
sejam aprovadas.
“O aplicativo vai facilitar o processo de discussão
das maldades da PEC, que poderá ser baseado em
exemplos reais. Assim, ficará mais fácil para que as
pessoas entendam como as mudanças afetarão
suas vidas”, comenta.
Regionais - A partir de março, serão
realizadas as rodadas regionais da Jornada, que
ocorrerão em todos os Estados. Os Estados que já
têm data confirmada são Bahia e Roraima (9 de
março), Mato Grosso do Sul (10 de março) e
Amazonas (11 de março).

Dieese e centrais: muitas críticas à proposta do governo

Relator da reforma da
Previdência vai mudar
regras de transição para
evitar injustiças
O relator da reforma da Previdência,
deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), disse que
as regras de transição propostas pelo governo
devem ser modificadas para evitar injustiças. As
regras previstas na proposta do governo indicam
que homens de 50 anos ou mais e mulheres de 45
anos ou mais, no momento de promulgação da
emenda, terão menos prejuízos.
Segundo o relator, é preciso ser mais justo
com quem está próximo destas idades: "Eu acho
que é pacífico entre os deputados da base e
deputados da oposição. Temos que trazer uma
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regra de transição que se aproxime mais da
realidade.
A regra de transição desce dos 65 até os 50
anos como se estivéssemos descendo uma escada
com degraus de 20 cm. Quando chega nos 50 anos
para 49, é uma queda de 2 metros. Não tem como
fazer isso".
Mas Arthur Oliveira Maia afirmou que não
há duvida de que é necessário ter uma idade
mínima para a aposentadoria. Ele também se
mostrou favorável a uma revisão das renúncias
fiscais atuais e citou o exemplo de universidades
particulares.
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.
Endurecimento das regras - O debate sobre
o Regime Geral da Previdência Social na comissão
especial que trata da reforma se dividiu, nesta
terça-feira (21), entre os que destacaram o
endurecimento das regras para os mais pobres e os
que afirmam que a falta de uma idade mínima
beneficia os mais ricos.
Clemente Lúcio, do Departamento
Intersindical
de
Estatística
e
Estudos
Socioeconômicos (Dieese), explicou que os
trabalhadores não conseguem contribuir de forma
ininterrupta e, em média, pagam 9,1 meses por
ano. Desta forma, para atingir os 25 anos de
contribuição da reforma, eles precisariam de 33
anos.
Em 2015, segundo Clemente, 79% dos que
se aposentaram por idade não conseguiriam o
benefício caso a nova regra estivesse em vigor.
Hoje são exigidos 15 anos de contribuição: "A
avaliação geral das regras propostas no projeto, a

PEC 287/16, em relação às regras atuais retarda,
impede e arrocha os benefícios. Parte da
população acessará o benefício mais tarde, parte
não acessará e quem acessará, acessará um
benefício menor. Esse é um resumo das questões
colocadas para esta sessão".
O representante do Dieese afirmou que as
novas regras podem reduzir a pensão por morte
para 60% do salário mínimo, o que hoje daria R$
562,20.
Benefício aos mais ricos - Mas Rogério
Nagamine, do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), destacou que a existência de
aposentadoria por tempo de contribuição sem
idade mínima é uma distorção que beneficia os
mais ricos. Ele afirmou que, em 2015, uma em cada
cinco mulheres que se aposentou por tempo de
contribuição tinha menos de 50 anos de idade.
O técnico do Ipea ressaltou também a
questão do envelhecimento populacional,
afirmando que a Europa demorou 50 anos para
dobrar a participação de idosos na população.
Segundo ele, o Brasil terá isso em 20 anos.
Fonte: Agência Câmara

Ministério do Trabalho
volta a defender mudança
trabalhista
O coordenador de grupo de trabalho sobre
modernização da legislação trabalhista do
Ministério do Trabalho, Admilson Moreira dos
Santos, afirmou nesta terça-feira (21) que o Brasil
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possui maturidade sindical suficiente para valorizar
as negociações coletivas em relação à legislação.
Em audiência da Comissão Especial da
Reforma Trabalhista, ele disse que a discussão
pretende valorizar a negociação coletiva e dar mais
força ao que foi negociado. Para Santos. “os 40
anos de movimento sindical mostram a maturidade
e a força dessas entidades de organização
trabalhista”.
Sem correlação - Já o procurador Renan
Bernardi Kalil, que coordena a área sindical do
Ministério Público do Trabalho, afirmou que não há
correlação entre o negociado prevalecer sobre o
legislado e a geração de emprego.
“Não existe uma correlação que permita
fazer associação direta entre a aprovação de
medidas para reduzir direitos e gerar emprego”,
afirmou. Para ele, o emprego virá a partir da
retomada da atividade econômica no País e não
com a revisão da legislação trabalhista.
Atualmente, o Brasil possui 11, 2 mil
sindicados de trabalhadores e mais de 5 mil
sindicatos patronais, de acordo com dados do
Ministério do Trabalho.
Regulamentação - Para o ministro do
Tribunal Superior do Trabalho (TST) Walmir
Oliveira da Costa, é importante regulamentar
melhor a negociação coletiva. “O que pode ser
negociado pela Constituição, em que situações se
pode negociar. Se é em qualquer hipótese, se é só
em situações de crise econômica, de crise da
própria empresa”, listou.
Pelo projeto de reforma trabalhista ( PL
6787/16) enviado pelo Executivo, o acordo coletivo
vai prevalecer para 13 pontos específicos, entre
eles plano de cargos e salários e parcelamento de
férias anuais em até três vezes.

O relator na comissão, deputado Rogério
Marinho (PSDB-RN), afirmou que poderá ampliar a
abrangência do projeto em seu relatório, previsto
para meados de abril. “Hoje, a maior parte dos
empregados brasileiros está na área de serviços. E
estamos no limiar de uma nova categoria, dos
aplicativos, robótica, trabalho em casa. É
importante que pensemos na lei para o futuro.
Imposto sindical - Na audiência, os
representantes da Justiça do Trabalho e do
Ministério Público do Trabalho criticaram o
imposto sindical obrigatório. O ministro do TST
Walmir Oliveira da Costa afirmou que o modelo
sindical brasileiro é arcaico e não serve mais para o
País. “Por que o Estado precisa controlar?”,
questionou.
Para o procurador Renan Bernardi Kalil, do
Ministério Público do Trabalho, o imposto sindical
é um anacronismo. “Os dois lados da
representação, tanto do trabalhador quanto
patronal, são a favor do imposto sindical”, criticou
O advogado José Eduardo Pastore, ligado à
Confederação Nacional da Indústria (CNI) , afirmou
que o texto precisa discutir “dogmas” do direito do
trabalho, como a hipossuficiência do trabalhador
ou a isonomia entre as partes. “Por que o princípio
da isonomia só funciona para o trabalhador e não
para a empresa, como a micro e pequena?”
O deputado Rogério Marinho questionou a
atual taxa de adesão aos sindicatos, que chega a
16% dos trabalhadores formais. “Essa é uma baixa
taxa de sindicalização. Isso não tem a ver com a
tranquilidade do imposto sindical?”.
Fonte: Agência Câmara
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Centrais sindicais querem
mais debate das reformas
Representantes de oito centrais sindicais
reivindicaram nesta terça-feira (21) ao presidente
da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
mais tempo para debater as reformas trabalhista e
da Previdência, em análise na Casa. Após reunião
com Maia, os sindicalistas criticaram o cronograma
proposto para apreciação das reformas. Para as
centrais, o governo quer conduzir a discussão e
aprovar as reformas a “toque de caixa”.
Os sindicalistas também conseguiram a
liberação do acesso de dez dirigentes sindicais de
cada central nos espaços da Câmara.
Calendário - Na parte da manhã, os
presidentes da Central Única dos Trabalhadores
(CUT), Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras
do Brasil (CTB), Nova Central Sindical de
Trabalhadores (NCST) e da Confederação Nacional
dos Trabalhadores Rurais (Contag) se reuniram
com os líderes da oposição, na liderança da
minoria.
Na ocasião, as centrais sindicais definiram
um calendário nacional de mobilizações em torno
das reformas. A primeira será no dia 8 de março,

quando as centrais devem se juntar à Marcha das
Margaridas, e depois, no dia 15 de março, véspera
do prazo previsto para a apresentação do relatório
da reforma da Previdência. Para este dia, as
centrais estão organizando o dia nacional de luta
com paralisações, manifestações pelo Brasil afora e
depois um grande processo de mobilização dos
trabalhadores em torno do tema.
Além da Força Sindical, participaram da
reunião com Maia, dntre outras, CUT, CTB, NCST,
Contag, Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB),
União
Geral
dos
trabalhadores
(UGT),
Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Educação (CNTE).
Fonte: Agência Brasil

Líderes traçam estratégias
para votação da reforma
da Previdência
Em reunião no Palácio do Planalto, deputados
admitiram ajustes no texto mas defenderam
necessidade das mudanças na aposentadoria
Após reunião nesta terça-feira (21), no
Palácio do Planalto, com o presidente Michel
Temer e ministros, líderes da base e integrantes da
Comissão Especial da Reforma da Previdência que
integram a bancada de apoio ao governo
ressaltaram a necessidade de mudanças nas regras
das aposentadorias. O presidente da Câmara.
Rodrigo Maia, também participou da reunião.
O líder do DEM, Efraim Filho (PB), resumiu
o argumento a favor da proposta. “Os números
indicam que, se não for feita a reforma, o Brasil
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quebra em 2024. A partir dali, já haverá dificuldade
em pagar os aposentados. Também não afeta as
atuais aposentadorias e quem já tem os direitos
adquiridos. A mudança de modelo só afetará os
que estão no mercado de trabalho."
O secretário de Previdência Social do
Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, disse que
o governo espera conseguir demonstrar aos
parlamentares a necessidade de a proposta se
manter o mais próximo possível do texto original.
A proposta encaminhado pelo Executivo ao
Congresso prevê idade mínima de 65 anos para
aposentadoria, sem distinção para homens e
mulheres, além de contribuição mínima de 25
anos. O texto também prevê regra de transição
para mulheres acima de 45 anos e homens com
mais de 50.
Ajustes - Segundo o líder do PPS, Arnaldo
Jordy (PA), os partidos da base defenderam alguns
ajustes no texto, por exemplo, em relação às regras
de transição. “Várias lideranças admitiram a
necessidade de fazer alguns ajustes no modelo
original e isso foi absorvido com tranquilidade
porque o Congresso existe para isso.”
Segundo ele, sobre algumas regras de
transição, por exemplo, não há debate pacificado.
“Isso, evidentemente, dentro do espírito de se
fazer a reforma, porque o Brasil não pode adiar
essa agenda", completou.
O Planalto, segundo o ministro da
Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy,
trabalha com a perspectiva de a reforma ser
aprovada na comissão especial e chegar ao
Plenário da Câmara em abril.
Protestos - Já a oposição trabalha com a
perspectiva de outro calendário. A líder do PCdoB,
deputada Alice Portugal (BA), disse que os
parlamentares contrários à reforma contam com o

apoio dos movimentos sociais para pressionar o
Congresso a rejeitar medidas “que tragam
prejuízos aos trabalhadores”.
Fonte: Agência Câmara

Moraes não comenta
terceirização, tema em
julgamento no Supremo
O ministro da Justiça licenciado, Alexandre
de Moraes, preferiu não se estender nas respostas
ao senador Paulo Paim (PT-RS) na noite desta
terça-feira (21) na sabatina da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). O senador
quis saber opiniões do sabatinado sobre a
terceirização de trabalhadores e as reformas da
Previdência e trabalhista.
Segundo afirmou Moraes, esses três temas
já estão sendo ou serão analisados pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) e ele disse preferir não
adiantar possíveis posicionamentos.
Sobre a questão da terceirização, Moraes
disse que o julgamento está empatado no STF, com
cinco votos a favor e cinco contra autorizar a
terceirização também para atividades-fim e não
apenas para atividades-meio. Assim, disse o
sabatinado, ele próprio poderá ser o responsável
por desempatar o julgamento.
Fonte: Agência Senado
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Aposentado que volta a
trabalhar não perde
benefício da Lei de Planos
de Saúde
No caso de um aposentado que voltou a
trabalhar e depois foi demitido do novo emprego
sem justa causa, aplicam-se as regras para os
aposentados previstas no artigo 31 da Lei dos
Planos de Saúde (Lei 9.656/98).
Com esse entendimento, os ministros da
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
rejeitaram o recurso de uma operadora de plano
de saúde que pleiteava a aplicação da regra
disposta no artigo 30 da mesma lei.
Para o aposentado, é facultada a
permanência no plano de saúde por tempo
indeterminado (assumindo o ônus total do plano)
após a aposentadoria quando o tempo de
contribuição for superior a dez anos, e nos casos de
menor tempo de contribuição, a permanência é
pelo mesmo tempo de contribuição feita enquanto
empregado (artigo 31).
Já o artigo 30 afirma que o empregado
demitido sem justa causa somente pode
permanecer no plano de saúde por um período de
seis a 24 meses.
Aposentado ou demitido - Para a ministra
relatora do caso, Nancy Andrighi, a Lei dos Planos
de Saúde não faz restrição ao conceito de
aposentado. O fato de o segurado ter se
aposentado em 1980, e depois ter trabalhado de
1991 a 2008 em outra empresa, não faz com que
ele perca o status de aposentado, para fins de
aplicação da lei.

“Inviável acatar a tese da recorrente
quando o texto legal não evidencia, de forma
explícita, que a aposentadoria deve dar-se
posteriormente à vigência do contrato de trabalho,
limitando-se a indicar a figura do aposentado – sem
fazer quaisquer ressalvas – que tenha contribuído
para o plano de saúde, em decorrência do vínculo
empregatício”, explicou a magistrada.
Além disso, a ministra destacou não ser
possível considerar a data da morte do
aposentado, já que o direito de permanência no
plano nasce com o desligamento da empresa, e não
com o óbito. Dessa forma, os ministros mantiveram
o acórdão recorrido, que permitiu a permanência
da dependente no plano por nove anos, contados
a partir da demissão sem justa causa do titular do
plano.
Fonte: STJ
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