
4 JORNAL DO SINTRAJUD     Segunda-feira, 10 de junho de 2019 JORNAL DO SINTRAJUD     Segunda-feira, 10 de junho de 2019 5 

Hélcio Duarte Filho

“Vale a pena continuarmos, incomoda-
mos e temos que mostrar quem somos”, 
disse a aposentada do TRE Assunta De 
Gaspari sobre a luta contra a ‘reforma’ 
da Previdência. Ela integrou por uma 
semana a delegação do Sintrajud que 
foi a Brasília tentar sensibilizar os de-
putados a votarem contra a proposta do 
governo Bolsonaro.

Os sete servidores de São Paulo que 
participaram da caravana da federação 
nacional (Fenajufe) e sindicatos aborda-
ram dezenas de deputados - com posi-
ções favoráveis, contrárias ou indecisos 
em relação à PEC-6. Uma jornada que 
teve momentos bons e de frustração na 
defesa de direitos, relatou a servidora.

O preço do apoio

A pressa em votar o texto do relator, 
Samuel Moreira (PSDB/SP) na Comis-
são  Especial refletiu a pressão que o 
presidente da Câmara vinha fazendo 

para acelerar a tramitação e levar a ‘re-
forma’ a voto no Plenário antes do re-
cesso parlamentar, que começa em 18 
de julho. Também responde às ações de 
‘convencimento’ do governo, que pro-
meteu liberar R$ 20 milhões em emen-
das parlamentares por deputado que 
votar pela ‘reforma’.

Apenas após os jornais anunciarem a 
promessa Rodrigo Maia (DEM/RJ) disse 
acreditar já haver mais do que os 308 
votos necessários para votar a “Nova 
previdência” no plenário, para que, se 
aprovado, seja submetido ao Senado 
no segundo semestre. “Rodrigo Maia 
quer votar os dois turnos antes do re-
cesso de qualquer jeito. E o Executivo 
está todo voltado para a liberação das 
emendas parlamentares”, observa o as-
sessor parlamentar da Fenajufe Antonio 
Augusto Queiroz.

É provável, ainda, que pressão seja 
movida pelo receio de que o já visível 
aumento do descontentamento com o 
governo, alvo de três protestos nacio-
nais entre 15 de maio e 14 de junho que 

levaram milhões de pessoas às ruas, e 
as denúncias envolvendo a chamada 
“VazaJato” cresçam e ‘atrapalhem’.

A importância da mobilização

 Neste cenário, a mobilização dos traba-
lhadores é o que pode ameaçar os planos 
do governo, avalia o servidor Henrique 
Sales, do TRT-2 e diretor do Sintrajud, 
que participou da caravana.

Integraram ainda a delegação Matilde 
Gouveia (oficiala de justiça do TRT-2), Co-
aracy Caracas (JF), Márcio Lóis e Norival 
de Souza (aposentados do TRE) e Maria 
Helena Leal (aposentada do TRF). Além 
de Fabiano dos Santos, diretor do Sintra-
jud e da Fenajufe, e os dirigentes da Fe-
deração Erlon Sampaio e Thiago Duarte.

Os servidores participaram ainda do lan-
çamento da Frente Parlamentar Mista em 
Defesa da Reforma Tributária Solidária e 
da audiência pública na Comissão de Se-
guridade Social e Finanças sobre a situa-
ção fiscal da Previdência Social no Brasil. 

O sindicato deverá manter caravanas 
em Brasília até o início do recesso. “Pre-
cisamos aumentar a pressão nas ruas e 
sobre os parlamentares e as centrais. Os 
sindicatos têm que jogar mais peso na 
mobilização agora”, disse Henrique.

“NOVA PREVIDÊNCIA”

R$ 20 mi por cabeça pelo maior corte 
de direitos da história da Previdência

Aprovação na Comissão Especial se deu após jornais 
divulgarem promessa de emendas parlamentares; 
servidores defendem mais mobilização contra a reforma.

R$ 20 mi por cabeça pelo maior corte 
de direitos da história da Previdência

Deputados comemoram votação que pode tornar pensão menor que o salário mínimo.

Após 15 horas de sessão e rejeitados to-
dos os destaques da oposição que tenta-
vam reduzir as perdas para os trabalhado-
res na reforma da Previdência, a maioria 
da comissão, com aval do governo, apro-
vou, às 2 horas da madrugada, alteração 
que concede isenção fiscal a empresas do 
agronegócio no valor de R$ 84 bilhões em 
dez anos.

O destaque, proposto pelo bloco PP, PTB 
e MDB, obteve 23 votos a favor e 19 con-

trários. E livra o agronegócio da contri-
buição previdenciária sobre a exportação 
de produtos agrícolas foi um dos poucos 
aprovados. A desoneração subtrairá re-
cursos da Seguridade Social. Também se 
aprovou mudança que beneficia o parcela-
mento de dívidas de sonegadores.

O texto-base da reforma proposto pelo 
relator Samuel Moreira (PSDB-SP) havia 
passado na comissão por 36 votos a 13, na 
tarde do dia 4 de julho. (HDF)

Com aval de Bolsonaro, comissão rejeitou 
destaques pró-trabalhadores e isentou agro

Caravaneiros de SP: dedicação.
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Emendas não melhoraram o soneto da ‘reforma’

Luciana Araujo

Governo e deputados que votaram favo-
ravelmente à ‘reforma’ na Comissão Espe-
cial da Câmara, junto com a mídia tradi-
cional, argumentam que as mudanças no 
relatório tornariam a “Nova previdência” 
mais palatável. Para a diretoria do Sintra-
jud, no entanto, as poucas mudanças posi-
tivas não mudam o conteúdo da proposta.

O desgaste sofrido pelo governo com 
as denúncias de corrupção, diversas cri-
ses geradas por disputas internas e até a 
prisão de um integrante da equipe presi-
dencial que transportou 39 quilos de co-
caína em aeronave da Força Aérea Brasi-
leira, também pressionaram o parlamento 
“mostrar serviço” frente à crescente rejei-
ção à ‘reforma’ na população.

A avaliação da direção do Sindicato é de 
que a forma como o governo, o “Centrão” 
e a base aliada impuseram a votação da 
PEC 6-A/2019 mostrou também que a luta 
por remendos à proposta pode resultar 

em uma amarração de parla-
mentares que podem ainda 
votar globalmente contra a 
‘reforma’, sem trazer be-
nefícios efetivos aos traba-
lhadores. Além de manter 
o desmonte do sistema de 
aposentadorias pautado na 
Constituição.

Na Comissão, todos os 99 
destaques individuais pro-
postos por deputados para 
amenizar os efeitos da ‘re-
forma’ foram derrubados. 
“No plenário, alguns podem 
até passar, mas a pergunta 
é: a que custo?”, pondera o 
diretor do Sintrajud Tarcisio 
Ferreira, servidor do TRT. 

Principal objetivo do ministro Paulo 
Guedes, que construiu a carreira como 
sócio de fundos de pensão e é alvo de 
investigação por suspeita de fraudes, a 
capitalização foi retirada do texto da ‘re-

forma’, mas pode ser reapresentada por 
emenda de plenário ou em futuro proje-
to de lei. O próprio ministro já declarou 
que a PEC tem “potência fiscal suficien-
te para tentarmos lá na frente de novo 
migrar para o regime de capitalização.” 

Mudanças pautadas pelo relator mantêm essência da proposta original do governo e traz novos 
ataques; mudanças positivas foram fruto da rejeição à ‘reforma’ na sociedade.

SUBSTITUTIVO À PEC 6

Servidores na greve geral de 14/6.

Idade mínima - Se a ‘Nova previdência’ for aprovada os 
servidores ingressantes até 31/12/2003 só poderão se apo-
sentar com integralidade e paridade a partir de 62 anos de 
idade (mulheres) ou 65 (homens). Para quem ingressou no 

serviço público a partir de 1/1/2004, ou antes desta data que não te-
nham a idade mínima, a aposentadoria será de apenas 60% do valor a 
que teriam direito hoje mais 2% por ano trabalhado que exceda os 20 
anos de contribuição. Além disso, ambos os sexos terão que somar 20 
anos de contribuição (25 para os novos servidores), 10 anos no serviço 
público e cinco no cargo. O reajuste será pelas regras do RGPS.

Alíquotas - Haverá aumento dos atuais 11% para, em mé-
dia, 14,68% - inclusive para quem já está aposentado ou é 
pensionista, podendo incidir acima do salário mínimo.

Taxa extra - O novo texto mantém a possibilidade de cria-
ção de alíquotas extraordinárias para os servidores caso a 
União alegue déficit do sistema. A taxa extra poderá incidir 

sobre o que exceder o salário mínimo.

“Transição” - Nova regra exige pedágio de 100% do tempo 
que faltaria aos servidores e beneficiários do INSS para se 
aposentarem na data da promulgação da emenda, e embo-
ra assegure a paridade (setor público) ou a média definida 

em lei (RGPS) para quem está prestes a se aposentar, mitiga o direito 
com a exigência de mais tempo de serviço: 57 anos de idade (mulher) 
ou 60 (homem) mais 30 anos de contribuição (mulher) ou 35 (homem), 
20 anos no serviço público e 5 anos no cargo, com um período adicio-
nal de contribuição de 100% do tempo que faltaria para completar os 
30 anos de contribuição (mulher) ou 35 (homem).
• Segue como “alternativa” a aposentadoria voluntária com exigência 
de 56 anos (mulher) ou 61 (homem) de idade, 30 anos (mulher) ou 35 
anos (homem) de contribuição, 20 anos no serviço público, 5 anos no 
cargo, somatório de idade e tempo de contribuição igual a 86 (mulher) 
ou 96 (homem), até 2021. Será acrescido um ponto a cada ano nesse 
último critério até o limite de 100 pontos (mulher) ou 105 (homens) a 
partir de 2020, além do aumento da idade mínima para 57 anos (mu-
lher) ou 62 anos (homem) a partir de janeiro de 2022.

Desconstitucionalização - Mantida, permite que todas as re-
gras previdenciárias sejam alteradas por lei ordinária, e tam-
bém que seja extinto o Regime Próprio de Previdência (RPPS).

Pensões - Serão de 50% do valor que seria devido como aposentado-
ria ao servidor, acrescidos de 10% por dependente. No caso de filhos, 

até que estes completem 21 ou 24 anos (se estudando). O novo texto 
ainda abre a possibilidade do valor ser menor que o salário mínimo. 
Quando o dependente perder a cota, esta não será reversível ao côn-
juge nem aos demais dependentes. Também serão exigidos 18 meses 
de contribuição do servidor e pelo menos dois anos de casamento ou 
união estável anterior ao óbito para o cônjuge ter direito à pensão.
Para o dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou 
grave, a condição de deficiente pode ser reconhecida previamente ao 
óbito do segurado, por meio de avaliação biopsicossocial realizada por 
equipe multiprofissional e interdisciplinar, observada revisão periódi-
ca na forma da legislação.

A duração dos benefícios será de:
   - 3 (três) anos se o pensionista tiver menos de 21 anos de idade;
   - 6 (seis) anos se o pensionista tiver entre 21 e 26 anos de idade;
   - 10 (dez) anos se tiver entre 27 e 29 anos de idade;
   - 15 (quinze) anos se pensionista entre 30 e 40 anos de idade;
   - 20 (vinte) anos se tiver entre 41 e 44 anos de idade;
   - vitalícia se o cônjuge tiver mais de 44 anos de idade.
Todas essas regras poderão ser alteradas por lei ordinária.

Vínculo - O vínculo empregatício de servidores celetistas será extinto 
na aposentadoria, fragmentando categorias e possibilitando ataques à 
paridade e integralidade de ingressantes antes de 1º/1/2004.

Capitalização - Retirada do texto, mas pode ser reapre-
sentada por emenda de plenário ou, posteriormente, por lei 
complementar, a partir da desconstitucionalização.

Funpresp-Jud - Entidades de previdência fechadas, que gerem fun-
dos de pensão como os oferecidos pelas Funpresps, poderão ser geri-
das por bancos privados ou seguradoras.

BPC - A redução do Benefício de Prestação Continuada, de um salário 
mínimo para R$ 400, foi retirada após a péssima repercussão social, 
mas ficará estabelecida na Constituição a exigência de renda média 
familiar inferior a 1/4 do salário mínimo.

Rurais - Foram retirados os ataques do texto original, mas 
a nova redação autoriza mudar critérios de concessão dos 
benefícios por lei ordinária, sem quórum qualificado.

Aposentadoria especial - Aos 55 anos de idade, quando a atividade 
exigir 15 anos de contribuição; 58 anos de idade, quando se tratar de 
atividade de 20 anos de contribuição; 60 anos de idade, na atividade 
de 25 anos de contribuição - até lei complementar regulamentadora.

Fonte: Antônio Augusto Queiroz (assessor parlamentar da Fenajufe) e César Lignelli (advogado do Sintrajud).

Como ficou a ‘reforma’ com o parecer votado na Comissão Especial


