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Brasília-DF, 8 de maio de 2012 

 

Negociação sobre o fator previdenciário fica para a próxima semana 
Grupo criado na Câmara defende a votação de uma emenda que mantém o fator previdenciário, mas cria 

uma alternativa ao trabalhador: a soma da idade com o tempo de contribuição 

 

Foi adiada para a próxima terça-feira (15) a reunião que seria realizada hoje entre as centrais sindicais e o 

ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, para definir mudanças nas condições para 

aposentadoria e isenção do Imposto de Renda sobre participação nos lucros das empresas recebida pelos 

trabalhadores. 

 

Carvalho está na Espanha, onde participa de uma reunião preparatória para a Cúpula Ibero-Americana, 

que ocorre em novembro na cidade de Cádis. 

 

Essa negociação é fundamental para os rumos do Projeto de Lei 3299/08, que teve urgência aprovada mês 

passado, e propõe uma alternativa ao fator previdenciário. O fim do fator já foi aprovado no Congresso em 

2010, mas a proposta foi vetada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

 

O deputado Ademir Camilo (PSD-MG), que é presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT) em 

Minas Gerais, deve participar da reunião, mas disse que as centrais ainda não receberam nenhuma 

proposta do governo sobre o assunto. “Na última reunião que tivemos com a presidente Dilma ela preferiu 

só tratar da política de juros e da poupança, mas a isenção sobre o PLR está garantida, só falta definir um 

valor”, disse. 

 

A isenção do Imposto de Renda para pagamentos da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) das 

empresas aos trabalhadores vem sendo negociada há algum tempo entre governo e sindicalistas. As 

centrais reivindicam a isenção para pagamentos de até R$ 20 mil, mas o Executivo sinaliza com um limite 

bem menor, de R$ 6 mil. 

 

Proposta alternativa 
Na semana passada, a Câmara de Negociação sobre Desenvolvimento Econômico e Social, grupo criado 

na Casa para discutir propostas de interesse de trabalhadores e empregadores, chegou a um consenso sobre 

o fator previdenciário. Essa deve ser a proposta a ser levada para o governo de forma a evitar um novo 

veto. 

 

O grupo defende a votação de uma emenda que substitui o PL 3299/08, do Senado. O texto mantém o 

fator previdenciário, mas cria uma alternativa ao trabalhador: a soma da idade com o tempo de 

contribuição. Seriam 85 anos para mulheres, e 95 para homens. Para cada ano que faltar nessa soma, o 

aposentado perderia 2% de seu benefício. Dessa forma, um homem que comece a trabalhar e contribuir 

para a previdência aos 18 anos poderá se aposentar antes dos 57 anos, sem redução, se tiver contribuído 

por todo esse tempo. 

 

Também há um estímulo para quem continuar trabalhando, 2% a mais no benefício para cada ano de 

contribuição extra. Em qualquer hipótese, será necessário o cumprimento de um dos requisitos para a 

http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/120952.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/POLITICA/415803-PLENARIO-APROVA-URGENCIA-PARA-PROJETO-QUE-ACABA-COM-O-FATOR-PREVIDENCIARIO.html
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aposentadoria: 30 anos de contribuição ou 60 anos de idade para mulheres e 35 de contribuição ou 65 de 

idade para homens. 

 

Proteção ao trabalhador 
O grupo também chegou a um consenso de que o trabalhador que está a menos de um ano de se aposentar, 

por idade ou contribuição, precisa de uma proteção. O texto prevê a obrigatoriedade de o empregador 

pagar a contribuição previdenciária do operário pelos meses que faltam, caso venha a demiti-lo. 

Falta definir apenas um ponto nas negociações, em quantas parcelas seria feito esse pagamento. De uma 

única vez, como querem os trabalhadores, ou em 12 parcelas, como querem os empregadores. Ademir 

Camilo acredita que a proposta final seja intermediária. 

 

Reforma 
Na opinião do deputado Jorge Corte Real (PTB-PE), que foi o relator do tema como representante dos 

empresários, o texto a ser votado ainda não é o ideal, porém foi o possível dentro das negociações para 

resolver as pendências do fator previdenciário. “O deficit da Previdência continua a preocupar, e essa 

proposta não toca nisso. Precisamos de uma reforma mais ampla, mas enquanto ela não vem, pelo menos 

faremos uma regra mais justa para os trabalhadores”, disse. 

 

Íntegra da proposta: 

 PL-3299/2008 

 

*Fonte: Agência Câmara 

 

Ministra não se compromete a enviar detalhamento de metas da LDO 

 

A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, não se comprometeu a enviar ao Congresso as ações que 

compõem o anexo de metas e prioridades do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2013. 

O pedido foi feito pelo relator da proposta na Comissão Mista de Orçamento, senador Antonio Carlos 

Valadares (PSB-SE). 

 

O texto do governo informa apenas que as prioridades de 2013 serão as obras do Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC) e do programa Minha Casa, Minha Vida, além do Plano Brasil sem Miséria, sem 

detalhamento das ações, como quer o relator. 

 

O anexo de metas e prioridades é previsto na Constituição. A falta de detalhamento tem se tornado um 

ponto de conflito entre o Congresso e o Executivo nos últimos anos. Houve ano em que o texto sequer foi 

encaminhado junto com a proposta da LDO. 

 

A avaliação dos parlamentares é que o Congresso não pode aprovar “prioridades desconhecidas”, como 

disse o senador Valadares. A ministra limitou-se a dizer que está disposta a dialogar com o relator e 

resolver eventuais pontos de atrito. 

 

Miriam Belchior participou de audiência pública na Comissão Mista de Orçamento, encerrada há pouco, 

para esclarecer o projeto do Executivo que vai orientar a elaboração do Orçamento de 2013. 

 

O relator da proposta vai entregar o parecer preliminar na sexta-feira (11). O prazo para apresentação de 

emendas ao relatório será dos dias 14 a 16 de maio. 

 

*Fonte: Agência Câmara 

 

 

 

 

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=391382
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O conforto público 

 

Celebrou-se, recentemente, o anúncio de que o Brasil se tornara a sexta maior economia do mundo, ou o 

sexto maior PIB. A celebração ocorreu embora já se soubesse que é equivocado tomar o crescimento do 

PIB como sinal de sucesso. Se o PIB não serve, qual a alternativa? 

 

Fala-se muito no IDH, ou Índice de Desenvolvimento Humano. Embora melhor que o PIB, pois considera, 

além de valores monetários, condições de vida da população, este indicador também é falho, por diversas 

razões, entre elas o fato de ser simples ou sintético demais. Outra alternativa é o “PIB verde”, ideia 

interessante, porém carente de meios práticos de execução, pois não é fácil transformar em valor 

monetário, por exemplo, a quantidade de poluição emitida numa determinada cidade, valor este a ser 

deduzido do “PIB”. Há alternativa? 

 

Antes de tudo, é preciso deixar claro que o que se pretende, com qualquer desses indicadores, é retratar 

algo bastante complexo: a variação na qualidade de vida de uma população. Qualquer solução simples 

para algo tão complexo tenderá a levar a resultados falsos. Nesse sentido, é bom lembrar que o famoso 

Bernard Shaw disse uma vez que todo problema complexo tem uma solução que é simples, rápida e falsa! 

O mesmo se aplica a tais “indicadores sintéticos”. 

 

Para exemplificar: as estatísticas mostram um grande aumento do número de brasileiros que viajam ao 

exterior; não informam, porém, quantos brasileiros diferentes – ou quantos CPFs distintos, no dizer do 

meio turístico – viajam. É claro que é diferente, socialmente, se um brasileiro viaja 12 vezes ao ano, ou se, 

ao contrário, são doze os brasileiros que viajam. A estatística disponível, no entanto, não distingue entre 

os dois fatos… 

 

Uma alternativa interessante seria medir o “conforto público”. Pensar que um único número venha a 

sintetizar o “conforto público” é, claramente, ilusório, e não apenas em razão da dificuldade de se definir o 

que vem a ser o “conforto público”. Podemos, porém, explorar a ideia. 

 

Entre os itens que comporiam o índice de “conforto público” encontra-se, sem dúvida, o transporte 

coletivo, cuja qualidade é básica, em sociedades urbanas. Nesse item, como fica o Brasil, quando 

comparado a outros países? O transporte coletivo no Brasil é mais rápido, acessível, confiável, seguro e 

disponível? Podemos viajar as mesmas distâncias, pagando preços equivalentes aos que pagam os 

franceses, japoneses, haitianos ou indianos?  

 

Um francês, em Paris, paga cerca de R$ 140,00 por mês para usar metrô, trem e ônibus, quantas vezes 

quiser, para quantos destinos pretender, durante um mês; e o recifense ou paulistano, por exemplo, quanto 

pagam, por um transporte mais lento, menos confiável e menos seguro? Nas últimas décadas, a situação 

do brasileiro, comparada à do francês, melhorou? As políticas públicas adotadas no Brasil têm melhorado 

a situação, ou os crescentes congestionamentos nas mais diversas cidades seriam respostas eloquentes à 

indagação? 

 

Numa perspectiva de se procurar aumentar o “conforto público” dos brasileiros, a comparação com a 

França é certamente mais instrutiva que uma comparação com o Haiti; afinal, este último  não é, 

propriamente, considerado, internacionalmente, um país “classe média”, como o Brasil… 

 

O “conforto público”, claramente, tem muitas dimensões, aliás refletindo a ideia de qualidade de vida. Por 

exemplo, a qualidade da urbanização. Será que as habitações em que moram os brasileiros situam-se em 

locais onde há boa qualidade urbana, como por exemplo, fácil acesso ao local de trabalho e existam 

parques, parquinhos, crianças andando de bicicleta, e espaços de lazer para todas as idades, que não sejam 

principalmente bares? Será que o programa Minha Casa Minha Vida está contribuindo para reduzir a 

eventual diferença, em termos de qualidade urbana, entre como os brasileiros moram e, digamos, como 
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moram os suecos? Por vários indicadores, na média estamos melhores que os haitianos e os indianos, mas 

não devemos nos comparar apenas com aqueles que são menos afortunados que nós, não é mesmo? 

 

A qualidade urbana inclui, também, poder deixar cada vez mais crianças – quando fora do horário escolar 

– brincar na rua, andar de bicicleta ou jogar bola na vizinhança; temos tido melhoras, nesse sentido? 

Sentimo-nos seguros para chegar ou sair de casa às 22 horas? O PIB, o IDH, ou mesmo o PIB verde nada 

nos dizem sobre esses aspectos, cuja importância é inegável! 

 

Até o momento, nada falamos sobre educação, ou sobre saúde, ou sobre acesso à justiça, fatores que 

certamente não podem estar ausentes de um indicador de “conforto público”. Porém, como reduzir a um 

único número a avaliação sobre a qualidade da saúde ou da educação? Dizer que a saúde tirou nota, 

digamos, “seis”, significa exatamente o quê? 

 

Sem dúvida, não é fácil chegar a um número que reflita a noção de “conforto público”, sem simplificar a 

ideia a ponto de descaracterizá-la. Essa dificuldade pode ser ruim, do ponto de vista do “marketing”, mas 

será positiva, se quisermos promover debates balanceados e frutíferos sobre os rumos do nosso país. Isso 

porque, nesse caso, teremos que discutir o que é qualidade da cidade, da saúde, da educação, e de tantos 

outros fatores, assim como políticas para alcançar a situação desejável. 

 

Um ponto de extrema importância a se considerar, porém, é que uma diferença fundamental entre os 

países “desenvolvidos” e aqueles “subdesenvolvidos”, ou “emergentes”, é que nos primeiros o “conforto 

público”, ainda que de difícil quantificação, é muito maior que nos outros. Afinal, é nos países 

“desenvolvidos” que a educação, as cidades, a saúde, o transporte, etc., são muito melhores que nos 

subdesenvolvidos. Ou seja, muito mais importante do que sermos a “sexta maior economia do Planeta” – 

medida baseada, como se sabe, no tamanho do PIB –, é tentarmos alcançar posições mais elevadas nas 

diversas escalas possíveis de avaliação de algum índice de conforto da população.  

 

*Fonte: Eduardo Fernandes – Congresso em Foco 

  

Protestos pedem votação da PEC do Trabalho Escravo ainda hoje 
O presidente da Câmara, Marco Maia, se comprometeu a fazer sessão extraordinária para apreciação do 

tema. Bancada ruralista é contra 

 

Depois de ficar engavetada por quase oito anos, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 438/01 que 

endurece a punição para casos de trabalho escravo no país deve ser finalmente votada hoje pela Câmara 

dos Deputados. A proposta prevê a expropriação de propriedades rurais ou urbanas onde for constatado 

trabalho escravo ou condições de trabalho análogas ao de escravo.  

 

O texto foi aprovado em primeiro turno em agosto de 2004 e, desde então, aguarda a votação final. Como 

a pauta das sessões ordinárias está obstruída por sete medidas provisórias (MPs), que têm prioridade, a 

PEC será examinado em sessão extraordinária que deve ser convocada pelo presidente da Casa, Marco 

Maia (PT). 

 

Controvérsia 
A bancada ruralista fará uma reunião hoje pela manhã para discutir o tema. Será feito um esforço para 

postergar a discussão sobre o tema mais uma vez. Segundo o deputado federal Abelardo Lupion (DEM), a 

tendência é a retirada da “matéria da pauta mais uma vez”.  

 

Para Lupion, o novo texto é “perigoso” para os proprietários rurais. “Se você confundir problemas 

trabalhistas com escravagismo, você coloca em má situação quem precisa terceirizar o trabalho no 

campo”, disse.  
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Segundo o deputado, se aprovada a PEC, o produtor rural corre o risco de pagar com a propriedade o erro 

de uma empresa terceirizada. “Quem não conhece o mundo rural acha que a questão é simples, mas eu já 

estou muito velho para acreditar em conto de fadas.”  

 

Para o deputado, a lei brasileira já é a mais dura do mundo. “Ninguém é a favor de trabalho escravo, mas 

sou totalmente contra a expropriação, pois afeta o diretamente o direito de propriedade. E quem vai fazer a 

fiscalização? Não vamos entrar nessa.” 

 

Desleal e desumana 
O procurador Jonas Ratier Moreno, coordenador nacional de Combate ao Trabalho Escravo do Ministério 

Público (MP) do Trabalho, está desde ontem tentando “sensibilizar” os congressistas da importância de 

votarem o texto hoje. 

 

“É a forma de o Estado dar um sinal claro do foco na erradicação do trabalho escravo”, disse. Segundo 

ele, há um pequeno setor da bancada ruralista que “confronta as boas práticas realizadas pela maioria dos 

produtores rurais que respeitam a função social da propriedade”. Para ele são “falsas” as alegações de 

ruralistas de que haverá expropriações sumárias de terras. “Todas as fiscalizações do Ministério do 

Trabalho são acompanhadas pelo MP. Até hoje, mesmo com flagrantes da Polícia Federal, nenhuma 

propriedade com plantação de drogas foi expropriada. Não há este risco”, garante. 

 

Detalhamento - Punição prevista é a expropriação de terras 
Segundo o texto da PEC 438/01, o proprietário de glebas onde a situação análoga ao do trabalho escravo 

for comprovada terá sua terra expropriada sem direito a indenização, e os bens apreendidos serão 

confiscados e revertidos em recursos de um fundo cuja finalidade será definida em lei.  

A regra é semelhante à aplicada aos locais onde é constatada a produção de plantas psicotrópicas (como 

folhas de coca ou maconha).  

 

O Código Penal considera trabalho análogo ao do escravo aquele em que além de a remuneração ser baixa 

ou inexistente, o trabalhador fica preso ao local, seja pela impossibilidade de fuga ou por distorções 

financeiras que fazem com que o empregado fique eternamente endividado com o próprio patrão.  

O Ministério do Trabalho e Emprego realizou nos últimos 12 anos cerca de 1.200 operações em que 

libertou aproximadamente 41 mil trabalhadores, segundo informações do próprio órgão. Atualmente, 

existem 291 propriedades rurais na “lista suja” do Ministério do Trabalho por usarem mão de obra em 

condições análogas à escravidão.  

 

A lista completa pode ser acessada no site do ministério, no endereço: http://portal.mte.gov.br.  

 

*Fonte: Gazeta do Povo 

  

Pensões passam a ser o alvo da Previdência Social 

 

Aprovado o Funpresp, os fundos de pensão do funcionalismo público, a Previdência Social pretende dar 

novos passos na direção de um ajuste em suas contas. Como se sabe, desde o início de seu governo, Dilma 

Rousseff determinou ao ministro Garibaldi Alves que nenhuma mudança radical seria implementada. 

A prioridade era o Funpresp. Agora o próximo alvo de Garibaldi é restringir as pensões por morte. Há 

muito tempo, o tema está no debate como emergencial. 

 

A mudança na dinâmica demográfica devido ao aumento da expectativa de vida ampliou 

significativamente o número de cônjuges pensionistas, hoje superior a 4 milhões. Garibaldi está 

convencido de que este é o próximo passo. E tem o apoio, inclusive, de seu secretário-executivo, Carlos 

Gabas. Falta o aval de Dilma. 

 

http://portal.mte.gov.br/
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O próprio Gabas, há dois anos, encomendou estudo sobre o tema com perspectiva de patrocinar mudanças. 

Mas as eleições de 2010 impediram a adoção de bandeiras, digamos, impopulares – mesmo com as 

pensões batendo a casa dos R$ 70 bilhões por ano. 

 

No ano passado, a Previdência também ensaiou a mudança, mas o Funpresp estava na frente. As 

modificações pretendem reduzir o valor pago a viúvas ou viúvos sem filhos e exigir um tempo de 

contribuição para a elegibilidade e ainda limitar os anos de pagamentos a beneficiários com menos de 35 

anos – as chamadas viúvas jovens. 

 

*Fonte: Poder Econômico – IG 

  

Justiça manda prender responsáveis pelo Massacre de Eldorado dos Carajás 

 

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) expediu nesta segunda-feira (7/5) mandados de prisão contra o 

coronel Mario Colares Pantoja e o major José Maria Pereira de Oliveira. Os dois foram responsabilizados 

na Justiça por comandarem a ação da Polícia Militar que causou a morte de 21 integrantes do Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), no episódio conhecido como Massacre de Eldorado dos 

Carajás, no Pará, em 1996. 

 

Dezenove sem-terra morreram no local e dois, a caminho do hospital. As mortes ocorreram durante o 

confronto com a polícia no km 96 da Rodovia PA-150, na chamada Curva do S. 

 

A ação contou com a participação de mais de 150 policiais militares. Desde o massacre, o coronel e o 

major respondiam pelo processo em liberdade devido aos vários recursos apresentados por seus advogados 

contestando a sentença que os condenou. Na decisão, Pantoja foi condenado a 228 anos de prisão e o 

major Oliveira a 158 anos e quatro meses em regime fechado. 

 

O massacre motivou a criação da Jornada Nacional da Luta por Reforma Agrária, uma mobilização que 

ocorre todos os anos no mês de abril, também conhecida como Abril Vermelho.  

 

*Fonte: Agência Brasil 

 

Câmara cogita interferir no Judiciário porque perdeu força, dizem analistas 

 

Por unanimidade, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou uma 

proposta para que parlamentares possam intervir em decisões da Justiça. Para especialistas ouvidos pelo 

UOL, essa é uma reação após seguidas decisões do STF (Supremo Tribunal Federal) classificadas como 

“ativismo judicial”, como a interrupção da gravidez de bebês anencéfalos e a união estável entre pessoas 

do mesmo sexo. 

 

A PEC (proposta de emenda à constituição) do deputado Nazareno Fonteles (PT-PI) visa deixar claro que 

o Congresso Nacional pode derrubar normas que “excedam o poder regulamentar” ou “limites da 

delegação legislativa”. O texto ainda precisa tramitar em uma comissão especial e, se aprovado, ser 

submetido ao plenário. Se superar todos esses passos, precisa ainda da aprovação do Senado e da 

presidente Dilma Rousseff. 

 

O relator da proposta na CCJ, Nelson Marchezan (PSDB-RS), diz que a ideia é lidar com atividades 

“atípicas” da Justiça, o que não afetaria questões “estritamente jurisdicionais, como sentenças. A sugestão 

tem sido apoiada principalmente pela bancada evangélica, depois de o Supremo tomar decisões que 

contrariam preceitos religiosos. 

 

“Alertei a isso desde o ano passado. Mais cedo ou mais tarde o Congresso iria reagir, na mesma medida 

em que o Supremo atua em funções do Legislativo”, disse o constitucionalista Ives Gandra Martins. “Para 

http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/valor/2012/04/25/ccj-aprova-proposta-que-autoriza-congresso-a-derrubar-atos-do-stf.htm
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mim nem seria necessário, já existe na Constituição um mecanismo para isso. O que os legisladores estão 

querendo é uma medida mais dura, em especial depois da decisão dos anencéfalos”, afirmou. 

 

Para Gandra Martins, a Câmara pode aprovar o mecanismo de acordo com o artigo 49, inciso 11 do texto 

constitucional, atribuindo aos parlamentares o dever de “zelar pela preservação de sua competência 

legislativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes”. “Eles têm de ocupar o seu espaço e essa 

medida é claramente isso.” 

 

Advogado de várias causas polêmicas que passaram pelo Supremo recentemente e professor titular da 

Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), Luis Roberto Barroso afirma que “é legítima a aspiração 

do Congresso de retomar seu espaço”, mas duvida que a votação da comissão da Câmara chegue às etapas 

finais. “Só uma Assembleia Constituinte poderia mudar isso”, disse ele. 

 

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luiz Fux criticou nesta quinta-feira (26) a decisão da CCJ. 

"A instância reflexiva do poder Judiciário só se instala quando há uma inação do Parlamento", disse Fux 

durante o julgamento sobre cotas raciais em universidades públicas. 

 

Modelos 

Segundo Barroso, há dois modelos de constitucionalismo: um no qual o Parlamento tem a maior força 

(como acontece no Reino Unido) e outro com base em um texto legal, caso dos Estados Unidos. “O Brasil 

após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) claramente adota o padrão norte-americano. Se essa PEC 

vigorasse, afetaria toda a concepção estrutural que temos, com o Supremo dando a palavra final. É de 

difícil constitucionalidade”, avaliou. 

 

“Em todo o mundo, quando há decisões da mais alta corte em temas polêmicos, ocorrem essas críticas de 

ativismo judicial. Em algumas questões até é possível detectar isso. Mas não somos diferentes do resto do 

mundo”, afirmou Barroso. “As polêmicas nem sempre são decididas no Legislativo, que às vezes emperra. 

Como o problema ocorre na vida real, ao Judiciário só cabe resolver. O Legislativo não se fortalece 

mudando isso.” 

 

Marcelo Semer, ex-presidente da Associação Juízes para a Democracia (AJD), acredita que “o Legislativo 

está se sentindo um pouco superado” porque “muitos desses casos polêmicos poderiam ter sido resolvidos 

lá”. “Mas o ativismo do Judiciário vai continuar acontecendo quando estiver ligado à proteção do direito 

individual”, afirmou. “Se essa PEC prosperar na Câmara, o Supremo vai barrar com a premissa da 

separação de poderes.” 

 

Segundo ele, “o legislador não é soberano”, embora sua vontade expressa na redação das leis deva ser 

respeitada. “O último intérprete é o Supremo. Os parlamentares sabem disso. Por isso acredito que essa 

medida tenha mais caráter demagógico e de mostrar que existe uma resposta sendo preparada do que de 

algo que realmente venha a acontecer.” 

*Fonte: UOL 

  

500 mil têm direito a revisão de aposentadoria; entenda 

 

Aproximadamente 500 mil aposentados do País continuam trabalhando e, segundo especialistas, têm 

direito de pedir um novo cálculo da aposentadoria, que leve em consideração o novo tempo de 

contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Segundo o INSS, a nova aposentadoria seria 

possível apenas caso o aposentado devolvesse todo o valor já recebido da previdência. A resposta deverá 

ser dada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ainda este ano.  

 

A revisão do benefício pode ser aplicável a beneficiários do INSS que continuam a trabalhar e recolhem 

nova contribuição para a previdência. Para recuperar esse novo saldo de contribuição foi criado o instituto 

da "desaposentação". De acordo com a assessoria de imprensa do INSS, a desaposentação consiste na 

http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2012/04/26/ministro-do-stf-critica-proposta-da-camara-que-autoriza-congresso-a-derrubar-atos-do-orgao.htm
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renúncia da atual aposentadoria para que, em seguida, uma nova seja concedida, com a inclusão de todo 

período contributivo. Assim, o contribuinte "abandona" um benefício menos vantajoso para conseguir 

outro coerente com os valores que foram pagos à previdência depois da primeira aposentadoria.  

 

"As diferenças costumam ser consideráveis, pois o novo cálculo se baseia num valor de contribuição 

maior", diz o advogado especialista e direito previdenciário Ramon Andrade Rosa. Segundo ele, apenas o 

seu escritório conseguiu 215 sentenças favoráveis em janeiro e fevereiro deste ano. Em um caso, o cliente 

recebia R$ 1.251,85 na aposentadoria antiga e, com o novo cálculo, começou a receber R$ 2.660,77.  

 

Segundo a assessoria de imprensa do INSS, há 70 mil aposentados buscando a revisão atualmente na 

Justiça. Caso os 500 mil aposentados que continuam a trabalhar no País busquem a diferença, o impacto 

desse novo cálculo será de R$ 2,8 bilhões por ano. No futuro, esse valor pode chegar aos R$ 49 bilhões.  

 

"A primeira e a segunda instância reconhecem esse direito. Falta do Supremo Tribunal Federal (STF) 

resolver a questão", diz Andrade Rosa. De acordo com a assessoria de imprensa do STF, há dois processos 

no tribunal que tratam do instituto. Um deles vai criar repercussão geral, ou seja, todos os processos sobre 

o tema no País deverão seguir a mesma posição. Essa ação deverá ser julgada ainda nesse ano, ainda sem 

data marcada, conforme a assessoria.  

 

"A expectativa sobre o resultado desse julgamento é boa. A contribuição é uma espécie de seguro que o 

cidadão paga e nada mais justo que receber uma restituição desse valor", diz o presidente da Instituto de 

estudos Previdenciários (Ieprev), Roberto de Carvalho.  

 

Devolução 

De acordo com a assessoria de imprensa do INSS, se o trabalhador ganhar o direito à desaposentação terá 

que devolver tudo o que já recebeu da Previdência. Segundo Mauro Hauschild, presidente do INSS, um 

novo cálculo seria feito com todas as contribuições que foram pagas ao longo da vida do trabalhador e 

geraria uma nova renda e um novo benefício.  

 

Os especialistas condenam a devolução do dinheiro. "O valor já recebido teve caráter falimentar (para 

alimentação e subsistência do segurado e de sua família) e por isso não há que se falar em devolver esse 

pagamento à previdência", comenta Carvalho. "Os juízes de primeira e segunda instâncias, em geral, não 

pedem a devolução desse valor, exatamente pelo caráter de subsistência que ele tem", completa Andrade 

Rosa. O INSS afirmou que só irá se manifestar sobre as ações em curso do STF após o julgamento.  

 

Quem tem direito 

Conforme Carvalho, os requisitos para pedir a revisão são apenas ser aposentado, continuar trabalhando e 

pagar novas contribuições ao INSS. No entanto, ele recomenda que o aposentado procure um advogado 

para fazer o cálculo e verificar se a ação é vantajosa. "Se o aposentado ganhava um valor mais alto antes 

da aposentadoria e retornou ao trabalho por um salário menor, pode ser que o novo cálculo seja pior pra 

ele. Nesse caso, não vale a pena entrar na Justiça", diz Carvalho.  

 

Segundo o especialista, o site da previdência tem um simulador que pode ser utilizado pelo contribuinte 

para calcular a aposentadoria. "Mas eu não aconselho que o contribuinte faça a simulação pelos dados da 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). É melhor ele obter as informações do Cadastro 

Nacional de Informações Sociais (CNIS) por meio do site ou de uma agência da Previdência, pois lá estão 

todos os dados completos das contribuições que vão auxiliar no cálculo", diz.  

 

Entenda 

- Cerca de 500 mil aposentados no País continuam trabalhando e têm direito a uma revisão da 

aposentadoria  

- A substituição da aposentadoria antiga por outra é chamada de desaposentação 

- Aproximadamente 70 mil aposentados estão com ações na Justiça pedindo o novo benefício, conforme o 

http://www.mpas.gov.br/conteudoDinamico.php?id=380
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INSS 

- O INSS diz que quem ganhar direito ao novo benefício terá que devolver os valores já recebidos da 

previdência 

- Duas ações discutem o benefício no STF e a decisão será seguida em todos os processos sobre o tema no 

País  

- Conforme a assessoria de imprensa do STF, os casos de desaposentação deverão ser julgados neste ano, 

ainda sem data definida.  

 

*Fonte: TERRA 

  

RJ promove conscientização de funcionários públicos para combater homofobia 

 

A Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) e a Superintendência de Direitos Individuais e Difusos da 

Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio iniciaram, nesta segunda-feira 

(7/5), a 1ª Jornada Ambiente Saudável é sem Homofobia, que tem como objetivo conscientizar e orientar 

funcionários e gestores, que atuam em diferentes setores públicos do estado, a combater a discriminação, 

violência e homofobia no território fluminense. O encontro inclui em sua programação a apresentação de 

documentários, filmes e palestras sobre o Programa Estadual Rio Sem Homofobia. 

 

“Seres humanos são singulares, cada um tem uma maneira de se colocar no mundo. Mas é fundamental, 

inclusive, que essa rede de servidores e de gestores da secretaria compreendam quais são os serviços e 

quais ações que se tem dessa rede de proteção básica aos homossexuais vítimas de violência ou em busca 

de direito, para se mobilizar essa rede de proteção para atender essa comunidade”, disse o superintendente 

de Direitos Individuais, Coletivos e Difusos da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos 

Humanos, Cláudio Nascimento. 

 

Para o secretário de Estado do Ambiente, Carlos Minc, é fundamental que as leis que garantem punições 

contra a prática homofóbica no estado sejam cumpridas. “É interessante você fazer uma lei e depois fazer 

cumprir essa lei. Você não muda uma cultura com a lei. Uma lei é um instrumento que pode ajudar a 

mudar uma cultura. Você muda uma cultura com atividades, com o cumprimento da lei, com integração e 

cultivando a prática da liberdade, da harmonia e do reconhecimento”, disse. 

 

Para Minc, é necessário minar a “cultura machista e da intolerância” que prevalece na sociedade em geral. 

O Programa Estadual Rio Sem Homofobia foi lançado pelo governo do estado, em 2007, buscando 

combater a prática da discriminação e a violência contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais 

(LGBT), além de promover a cidadania e o respeito às especialidades desses grupos populacionais em 

todo o estado fluminense. 

 

Na próxima quarta-feira (9), o evento será realizado por profissionais da Secretaria Municipal de Saúde. Já 

nos dias 10 e 18, a 1ª Jornada Ambiente Saudável é sem Homofobia ocorrerá no Instituto Nacional de 

Tecnologia (INT), no centro da cidade, e na Fábrica Verde, no Complexo do Alemão, na zona norte do 

Rio, respectivamente.  

*Fonte: Agência Brasil 

  

A reforma trabalhista 
  

No embalo das comemorações do dia 1.º de Maio realizadas pelas centrais sindicais, o governo confirmou 

que vem negociando com elas um projeto de lei com o objetivo de modernizar a anacrônica Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT), editada em 1943, pelo ditador Getúlio Vargas, removendo com isso os 

entraves legais que impedem a flexibilização dos acordos entre empresas e sindicatos. 

  

O projeto, que está em fase final de análise pela assessoria jurídica da Casa Civil, segue a mesma diretriz 

das propostas que foram concebidas pelos governos Fernando Henrique e Lula, permitindo que o que for 
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negociado por patrões e empregados prevaleça sobre o legislado. As propostas de reforma da CLT 

enviadas ao Congresso pelo presidente Fernando Henrique Cardoso não foram aprovadas por causa da 

posição do PT. Já as propostas de modernização da legislação trabalhista de Lula, que foram anunciadas 

em seu primeiro mandato, nem sequer foram encaminhadas ao Legislativo. Desgastado politicamente pela 

crise do mensalão, o presidente Lula não quis se envolver em temas polêmicos que pudessem prejudicar 

sua reeleição. 

  

Como o PT está no poder e as negociações com as centrais sindicais conduzidas pelo secretário da 

Presidência da República, ministro Gilberto Carvalho, estão quase concluídas, o governo acredita que não 

terá problemas para atualizar uma legislação extensa, detalhista e incompatível com uma economia maior 

e mais complexa do que a que havia há sete décadas, com um mercado de trabalho cada vez mais 

diversificado e com as novas técnicas de produção de bens e serviços. 

  

Entre outras inovações, o projeto autoriza o parcelamento das férias em até três períodos. Prevê a redução 

de 60 para 45 minutos do período de descanso e almoço, desde que haja compensação na jornada. E 

permite o retorno gradual das mães ao trabalho após o parto em períodos de meio expediente até 

completar os seis meses de licença-maternidade. 

  

A principal diferença em relação às propostas de Fernando Henrique e Lula é que o projeto do governo 

Dilma estabelece parâmetros mais rígidos para que o negociado prevaleça sobre o legislado. Para que isso 

ocorra, por exemplo, as empresas terão de aceitar a instalação, dentro das fábricas e dos escritórios, de 

comitês eleitos por trabalhadores, que farão a negociação direta com os empregadores. E, por seu lado, os 

sindicatos trabalhistas não podem ter problemas de reconhecimento, por parte do Ministério do Trabalho. 

  

Com isso, o governo pretende introduzir uma nova figura jurídica na legislação trabalhista - o Acordo 

Coletivo Especial. Os comitês não poderão eliminar nem reduzir direitos fundamentais previstos no artigo 

7.º da Constituição, como 13.º salário, férias anuais remuneradas, descanso semanal remunerado, Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço e seguro contra acidentes de trabalho. Mas terão autonomia para 

negociar a aplicação de cada um desses direitos conforme os interesses da categoria e as peculiaridades da 

empresa. 

  

Embora muitos sindicatos trabalhistas há tempos já negociem com as empresas a flexibilização da 

aplicação desses direitos, os acordos firmados carecem de base legal, podendo ser questionados na Justiça 

do Trabalho. Para o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro João Oreste Dalazen, o 

reconhecimento desses acordos - desde que não eliminem ou reduzam os direitos previstos pelo artigo 7.º 

da Constituição - pode reduzir significativamente o número de ações trabalhistas. Em 2011, só as 1.384 

varas trabalhistas julgaram cerca de 2 milhões de processos. 

  

A modernização da velha legislação trabalhista herdada do Estado Novo varguista sempre foi uma 

reivindicação da iniciativa privada, que a acusa de encarecer a contratação e a demissão da mão de obra. 

Agora, são as centrais sindicais que se conscientizaram de que a geração de empregos depende do 

aumento da competitividade da economia, o que exige redução dos custos de produção. Há um consenso 

entre empregadores e empregados e o governo percebeu isso, quando decidiu patrocinar o projeto de 

flexibilização da legislação trabalhista. 

 

*Fonte: artigo publicado, em 5 de maio de 2012, na seção Opinião do jornal “O Estado de S.Paulo”.  
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Eleições na Grécia: grande derrota do FMI, e grande vitória da Auditoria Cidadã da Dívida 

 

A grande mobilização social contra as rigorosas medidas neoliberais impostas à Grécia pela Tróika – FMI, 

Banco Central Europeu e Comitê de Bancos Privados -, justificadas na crise “da dívida” pública naquele 

País – levou a uma grande derrota eleitoral dos partidos que defenderam tais políticas nefastas. 

 

Apurados 99,94% dos votos do povo grego, o principal partido do país – o PASOK,  “Partido Socialista” 

que venceu as últimas eleições, mas vinha implementando as políticas do FMI e União Européia – sofreu 

violenta derrota: de 160 deputados atuais, deve passar a ter apenas 41 parlamentares! 

 

Por outro lado, o Syriza – coalizão de partidos da esquerda radical, que impulsionou a Auditoria Cidadã da 

Dívida na Grécia – passará a ser a segunda força no Parlamento Grego, e deve subir de 13 para 52 

membros! Uma das grandes vitoriosas do Syriza é a Deputada Sofia Sakorafa, que foi a parlamentar mais 

votada de Atenas. 

 

Sofia Sakorafa havia sido expulsa do PASOK devido à sua recusa em votar a favor do acordo com o FMI 

em 2009. A coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lucia Fattorelli, encontrou-se com a 

deputada Sofia Sakorafa quando esteve na Grécia em maio/2011 participando de grande evento em 

Atenas, no qual apresentou a proposta de realização de uma auditoria da dívida naquele País. Em 

outubro/2011, Sofia Sakorafa esteve em Brasília e abrilhantou o Seminário Internacional “Alternativas de 

Enfrentamento à Crise”, organizado pela Auditoria Cidadã da Dívida e pelo CADTM, bem como a 

Audiência Pública realizada no Congresso Nacional em 6/10/2011. 

 

Com o resultado das eleições, o grupo de partidos à esquerda do PASOK (composto por Syriza, KKE e 

DIMAR) aumenta fortemente sua representação, subindo dos atuais 34 para 97 parlamentares. 

 

Tal mudança na conformação política do parlamento grego já está provocando o “nervosismo dos 

mercados”, com grandes quedas nas bolsas asiáticas, pois a coalizão que hoje governa o país – PASOK e a 

“Nova Democracia” – perdeu a maioria no Parlamento, e deve ocupar apenas 149 das 300 cadeiras.  

 

Desta forma, será bem mais difícil a manutenção das políticas impostas pela “Troika”, tais como o corte 

de gastos sociais com saúde, educação, assistência, entre outros; as reformas da previdência, demissões 

em massa, ente outras, que têm levado o povo grego a tragédias inimagináveis, como suicídios em praça 

pública. 

 

De acordo com Eric Toussaint, do Comitê pela Anulação da Dívida do Terceiro Mundo (CADTM), “o 

resultado da Syriza é muito positivo, pois esta coalizão apresentou como propostas a suspensão imediata 

dos pagamentos da dívida grega por 3 anos e o fim das medidas de austeridade impostas desde 2010, 

quebrando os acordos com a Troika (FMI/União Européia). Vários membros do Syriza apóiam 

ativamente a Auditoria Cidadã da Dívida grega.” 

 

*Fonte: Auditoria Cidadã da Dívida 

 

 

Com informações do clipping do Sindprevs/PR 

 

 

 

FENASPS 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/webcamara/videoArquivo?codSessao=00019579

