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 A menos de 15 dias da Copa do Mundo, 
brasileiros organizam vários tipos de mo-
bilizações sociais. Aqui do prédio onde se 
encontra a sede do Sindpd-RJ, ouvem-se 
gritos de guerra todos os dias, em mobili-
zações grevistas e contra a Copa. 
 Nada é mais bonito de se ver do que o 
povo nas ruas reivindicando seus direitos. 
A questão que fica, no entanto, é saber de 
onde partem essas manifestações, quem 
as organiza, qual o seu real propósito.
 Uma coisa é aplaudirmos os garis desfi-
lando sua indignação com os baixos salá-
rios, os motoristas de ônibus denuncian-
do o absurdo da dupla função motorista/
cobrador, os professores reivindicando 
melhores salários e educação de qualida-
de. Outra, totalmente diferente, é vermos 
um amontoado de pessoas desfilando seu 
ódio a tudo que represente as instituições. 
Isso não há como defender, porque fere o 
princípio básico da democracia.
 Ora, se há corruptos no Senado, então 
vamos protestar contra os corruptos e não 
contra o Senado. Se há corrupção na Câ-
mara, vamos lutar contra a corrupção e 
não contra a Câmara. E assim deve ser 
em relação a todas as instituições, inclu-
sive os sindicatos. Afinal, não há como 
manter o estado democrático sem essas – 
e outras – instituições fortes.
 O povo está indignado, e com toda razão. 
Sobram na mídia conservadora denúncias 
de corrupção, mas falta o devido destaque 
ao fato de que nunca se puniu tantos cor-
ruptos como nos últimos anos. O resulta-
do desse desequilíbrio na informação fer-
menta o ódio às instituições e abre espaço 
para todo tipo de “lideranças” tentando 
se apropriar desse sentimento e fazer do 
povo massa de manobra.  
 Todo cuidado é pouco, até porque esse 
tipo de discurso fácil contra as institui-
ções a categoria de TI já conhece bastan-
te... 

Todos são iguais perante a Lei?
editorial política

Depende da vontade do Dr. Joaquim...
 O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) 
ministro Joaquim Barbosa, está no meio de um 
furacão de críticas, em virtude de um problema 
que ele mesmo causou: usar a Lei para alcançar 
fins que lhe são convenientes.
 O caso está sob os refletores da mídia porque o 
presidente do (STF) endureceu as regras de cum-
primento de pena aos condenados da AP-470. 
Negou o benefício do trabalho externo ao ex-mi-
nistro da Casa Civil José Dirceu e antes já havia 
revogado a concessão de outros dois condenados 
Romeu Queiroz e Rogério Tolentino. 
 Ou seja: Barbosa estaria usando a Lei para punir 
desafetos.
 Com suas decisões polêmicas, Joaquim Barbo-
sa conseguiu atrair críticas até mesmo da mídia 
conservadora. O jornal Folha de São Paulo, em 
sua edição de 11 de maio, estampa artigo do co-
lunista Jânio de Freitas que afirma: 
 “Joaquim Barbosa considera que aquela lei de-
termina regime fechado, durante um sexto da 
pena, mesmo para os condenados ao semiaber-
to. Parece claro que, se assim quisesse, a lei o 
diria, entre tantos dos seus pormenores. E não 
se justifica que seja feita ao condenado a regime 
semiaberto, mediante as condições explicitadas, 
a mesma exigência feita ao condenado a regime 
fechado, de reclusão total durante um sexto da 
pena para receber o direito ao semiaberto. Sen-
tenças ao regime semiaberto e ao fechado têm 
pesos diferentes, logo, seus cumprimentos não 
podem ser idênticos. O Direito não é tão errado”.

Decisão de Barbosa prejudica 
milhares de pessoas

 Desde 1999, o Superior Tribunal de Justiça ado-
tou o entendimento de que a exigência do cum-
primento de um sexto da pena vale só para pre-
sos em regime fechado, com pena superior a oito 
anos. Joaquim Barbosa, com sua decisão contra 
os réus da AP-470, joga esse entendimento por 
terra. 
 A advogada Adriana Martorelli, presidente da 
Comissão de Política Criminal e Penitenciária 
da seção São Paulo da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB-SP), acredita que a decisão do STF 
pode prejudicar presos que poderiam se benefi-
ciar do trabalho. Segundo noticia o jornal O Glo-
bo, Adriana afirma que “essa decisão é um grande 
retrocesso. A lei fala que o preso que está em regi-
me semiaberto pode trabalhar. E pronto. Não há 
necessidade de cumprir um sexto da pena. Esse é 
o entendimento que, inclusive, foi dado pelo STJ 
(Superior Tribunal de Justiça)”.
 Já o presidente da Comissão de Direitos Huma-
nos da OAB, Wadih Damous afirmou ao site 247, 
que “a decisão de Joaquim Barbosa não se sus-
tenta, há toda uma jurisprudência consolidada 
sobre o direito do preso em regime semiaberto 
trabalhar. A questão do cumprimento de um sex-
to da pena para conseguir acesso ao trabalho só é 
cabível quando o preso em regime fechado evolui 
para o semiaberto e não quando este preso já foi 
condenado ao semiaberto”, como é o caso de José 

Dirceu e outros condenados da AP-470.
 A birra de Joaquim Barbosa, nas palavras do 
colunista da Istoé Paulo Moreira Leite, é ditato-
rial. Ele afirma, em artigo publicado no dia 12 
de maio: “Ao revogar uma jurisprudência do Su-
perior Tribunal de Justiça em vigor desde 1999, 
quatro anos antes dele próprio ser nomeado para 
uma cadeira no STF, Joaquim Barbosa criou uma 
situação nova, que atinge todos nós. Confirmou 
a disposição de administrar a Justiça brasileira 
com métodos de ditador”. 
 A verdade é que existem milhares de presos nesta 
situação Brasil afora, todos virtualmente prejudi-
cados pela decisão do Dr. Joaquim. Em função 
disso, o procurador-geral da República, Rodrigo 
Janot, também defendeu o direito de Dirceu de 
trabalhar fora da prisão: “Se há oferta de emprego 
digno para o preso e condições de ressocialização, 
ele tem direito ao trabalho externo” — disse Janot 
ao O Globo. Ele já enviou parecer ao STF autori-
zando a saída de Dirceu para trabalhar num es-
critório de advocacia em Brasília.
 Sobre a situação dos outros presos, Paulo Mo-
reira leite noticia em sua coluna: “Não se imagi-
na que Joaquim Barbosa pretenda levar de volta 
para a cadeia aqueles 100 000 prisioneiros que 
estão na mesma situação, no país inteiro. Seria 
impraticável e desnecessário. O alvo é seletivo, 
bem definido e tragicamente previsível”. 

Enquanto isso, processo contra Luiz 
Estêvão caduca por morosidade da 
justiça

 A celeridade e a dedicação do Dr. Joaquim no 
julgamento, condenação e punição dos réus no 
chamado da AP-470 não encontra paralelo quan-
do os acusados são de outros partidos.
 O ex-senador e empresário Luiz Estêvão, por 
exemplo, não pode mais ser julgado por forma-
ção de quadrilha e por uso de documentos falsos, 
porque a Justiça demorou e perdeu o prazo para 
processá-lo. Em 2006 Estêvão foi condenado pelo 
Tribunal Regional Federal (TRF) a 31 anos de pri-
são pela prática de peculato (desvio de recursos), 
corrupção ativa, estelionato, formação de quadri-
lha e uso de documento falso. Como as punições 
destes dois últimos delitos prescreveram em 2014 
(o processo estava no STF desde 2012), a pena 
caiu para 26 anos, mesmo diante de fraudes que 
causaram prejuízos de R$ 1,2 bilhões (valor atu-
alizado) aos cofres públicos.
 Ao final de tantas reflexões, fica a pergunta que 
não cala: até onde podemos dormir tranquilos sa-
bendo que a Justiça anda sendo “usada” seleti-
vamente pelo presidente do mais alto Tribunal do 
País? Onde fica nossa segurança como cidadãos, 
sabendo que a próxima vítima pode ser qualquer 
um, inclusive nós mesmos?

 Em tempo: Acaba de ser divulgada a notícia da 
aposentadoria precoce do ministro Joaquim Bar-
bosa, pressionado pela chuva de críticas que an-
gariou com sua postura autoritária. 
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datamec
Empresa apresenta proposta econômica rebaixada 
e ignora restante da pauta
 A Datamec apresentou, na 2ª mesa de negocia-
ção, realizada no dia 16 de maio, uma proposta 
rebaixada de 5,5% de reajuste nas cláusulas eco-
nômicas – índice que sequer repõe a inflação da 
data-base –, e ignorou o restante da pauta. 
 A representação dos trabalhadores e trabalhado-
ras rechaçou de imediato essa proposta econômi-
ca, e fez duras críticas à empresa por se recusar 
a debater as outras cláusulas. Como desculpa, a 
Datamec apontou o resultado do primeiro trimes-
tre no balanço mundial como fator decisivo para 
a apresentação dessa proposta econômica e o não 

atendimento do restante da pauta. A verdade, no 
entanto, é que os números mostram claramente 
o lucro obtido no último período pela Datamec e a 
projeção para esse ano. 
 A pauta de reivindicações contém cláusulas 
importantes, algumas com nenhum impacto fi-
nanceiro, porém a empresa sequer as avaliou. A 
Datamec tem condições de atender o pleito dos 
trabalhadores e trabalhadoras, que, apesar de to-
dos os desmandos da diretoria, fizeram seu papel 
e garantiram resultados e a estabilidade financei-
ra da empresa. O que se pode esperar, agora, é 

DIA DE LUTA

4 de junho tem nova rodadade 
negociações
 Como não houve acordo na 2ª mesa de nego-
ciação, foi agendado novo encontro para o dia 
4 de junho, em Belo Horizonte (MG). Agora é a 
hora de pressionarmos para avançar em nossas 
reivindicações. É fundamental a participação de 
todos!
 A representação sindical preparou para esse dia 
uma mobilização nacional, conclamando os tra-
balhadores e trabalhadoras a usarem o adesivo 
de campanha, como forma de mostrar seu des-
contentamento com a proposta rebaixada apre-
sentada pela empresa. 

iplanrio
Prefeitura trata iguais 
como diferentes
 Qual é a diferença de direitos entre um trabalha-
dor da IplanRio e um da Comlurb? Para a Prefei-
tura do Rio de Janeiro não deveria haver nenhu-
ma, pois diz a Lei que todos devem ter tratamento 
isonômico. Na prática, no entanto, a história é 
outra, e isso ficou claro na 1ª mesa de negociação 
da Campanha Salarial dos trabalhadores e tra-
balhadoras da IplanRio, realizada no dia 20 de 
maio.
 Na reunião, que ocorreu na sede da Procurado-
ria Geral do Município (PGM), os representantes 
do prefeito Eduardo Paes tiveram a coragem de 
propor reajuste salarial pelo IPCA-E (6, 19%) e – 

pasmem! – o congelamento do valor do tíquete ali-
mentação dos trabalhadores da IplanRio no valor 
ridículo de R$12,00. 
 A representação dos trabalhadores manifestou 
sua indignação, registrando em ata que é impos-
sível manter o tíquete no valor atual, já que ou-
tras categorias do município já foram contempla-
das com valores maiores. 
 Como se fosse pouco querer reajustar salários 
apenas pela inflação, sem qualquer ganho real, a 
Prefeitura – que deu tíquete de R$20,00 para os 
trabalhadores e trabalhadoras da Comlurb – quer 
matar os empregados da IplanRio de fome, uma 
vez que é praticamente impossível fazer uma re-
feição decente com R$12,00. 
 Diante da manifesta intenção da prefeitura de 
prejudicar os trabalhadores e trabalhadoras da 

que a empresa reconheça esses méritos e atenda 
as justas reivindicações. 
Não vamos abrir mão de aumento real! Queremos 
melhorias em nosso acordo! Queremos aumen-
to no tíquete, plano de saúde digno, aumento do 
auxílio-creche, plano odontológico que atenda de 
verdade nossas necessidades, estabilidade para 
o trabalhador perto de se aposentar e auxílio-for-
mação, entre outros. E, é claro, exigimos respeito 
às nossas reivindicações! 

 A Datamec este ano cumpriu o acordo de PLR 
2013 feito com as representações e aprovado pe-
los trabalhadores e trabalhadoras da empresa 
em assembleias. Essa, no entanto, não foi a pos-
tura adotada pela empresa em 2012, que, na-
quele ano, descumpriu o que foi negociado em 
mesa, alegando uma “meta não foi alcançada”.
 A atitude desrespeitosa da Datamec provocou a 
indignação dos trabalhadores e suas representa-
ções, culminando em atos de repúdio e diversas 
manifestações contra a situação imposta. 
Vitória dos trabalhadores!

PLR 2013 – Após muita luta, 
empresa conserta rumos 
e cumpre acordo

IplanRio, que historicamente tratam das nego-
ciações das campanhas salariais dentro da lógica 
do diálogo, fica  a pergunta: será que o senhor 
prefeito só escuta – e atende – as reivindicações 
dos trabalhadores através de barulho nas ruas? 
Será que vamos ter que partir para o caminho da 
pressão?
 As cláusulas novas não foram discutidas por fal-
ta de tempo. A pauta, no entanto, manteve-se en-
xuta, pois a iniciativa do sindicato de minimizar 
o tamanho do documento englobando as cláusu-
las renováveis em um único parágrafo funcionou 
para agilizar o processo.
 Ficou agendada mesa de negociação para o dia 3 
de junho, na sede da PGM.

cobra
PPLR 2014 - Trabalhadoressolicitam 
intervenção do MTE
 A representação dos trabalhadores e trabalha-
doras da Cobra Tecnologia solicitou ao Ministério 
Público do Trabalho e Emprego (MTE) mediação 
das negociações do Programa de Participação nos 
Lucros e Resultados (PPLR) 2014. A solicitação foi 
feita em abril, quando a Fenadados apresentou 
todos os registros das reuniões realizadas entre 
as partes e a moção de repúdio, aprovada pelos 
delegados na Plenária Nacional de Campanha Sa-
larial 2014/2015 – que ocorreu em Brasília – con-
tra a postura da empresa nas negociações.
 A Cobra Tecnologia tem submetido terceirizados 
a relações de trabalho precarizadas – situação já 
condenada pela Justiça do Trabalho, que obrigou 

o Banco do Brasil a indenizar a estes trabalhado-
res. Nas negociações do PPLR 2014, além de ser 
recusar a fazer a distribuição linear dos lucros e 
resultados, a empresa propôs que as metas deve-
riam ser alcançadas também pelos terceirizados, 
além dos concursados.
 Para a representação dos trabalhadores, é ina-
ceitável condicionar a divisão da PLR a um crime 
contra a Administração Pública, uma vez que a 
Cobra efetua contratação ilícita de terceirizados.  
A aferição das metas deve estar condicionada 
apenas à produção do quadro de concursados da 
empresa.

Saída das comissões
Em março, a representação dos trabalhadores 

oficializou a Cobra Tecnologia de que saíra de três 
comissões paritárias: PCCS, PMUVP E PIP. A de-
cisão foi tomada porque a empresa tem mantido 
postura de desrespeito às negociações. A PMUVP 
nunca foi instituída, apesar da insistência dos 
trabalhadores. No caso do PCCS, a Cobra “elabo-
rou” unilateralmente um Plano de Cargos, Carrei-
ras e Salários, e nunca apresentou o conjunto de 
informações necessárias para viabilizar a “real” 
participação dos trabalhadores na construção de 
um PCCS.
A empresa também descumpriu o ACT vigente ao 
ignorar a negociação como premissa para a solu-
ção de impasses; e as normas que regem o meio 
ambiente do trabalho, arriscando a integridade 
física dos técnicos. Fonte: Fenadados
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dataprev

Presidente da Dataprev tem um saco cheio de 
maldades para distribuir aos trabalhadores

 

Já na primeira mesa de negociação da Campanha 
Salarial 2014/2015, a Dataprev deixou clara sua 
intenção de retirar direitos. Isso ficou claro quan-
do, entre as prioridades apresentadas pela em-
presa durante a reunião, está a substituição das 
avaliações do serviço social, direito que consta 
em algumas cláusulas, por avaliação de gerentes 
da empresa. Ou seja, Rodrigo Assumpção quer 
substituir pareceres técnicos por opiniões geren-
ciais. Detalhe: hoje a Dataprev tem apenas dois 

assistentes sociais, em nível nacional. 
 A empresa não avaliou nenhuma das reivindica-
ções apresentadas na Pauta 2014/2015 e ainda 
propôs índice de reajuste que não traz ganho real. 
A reunião foi realizada na sede da empresa, em 
Brasília, no dia 29/04.
 A empresa propõe reduzir novamente os reem-
bolsos pré-escolar e escolar, desatrelando-os do 
primeiro nível salarial. Estes benefícios passa-
riam a valer R$ 916,80 + correção pelo IPCA. Não 
há garantia de reajuste futuro.
 Em relação ao abono de acompanhamento, o 
trabalhador só poderia apresentar atestado para 
justificar a falta em caso de acompanhamento de 
dependentes descendentes de 1º grau ou tute-
lados menores de 15 anos, e ascendentes de 1º 
grau com idade superior a 70 anos, cônjuge e/ou 
companheiro.
 A empresa também quer rebaixar a cláusula 23ª 
– Auxílio Doença e Acidente de Trabalho e excluir 
a 35ª – Aviso Prévio. A Dataprev quer, ainda, alte-
rar as cláusulas que tratam de Licença-Prêmio e 
Horas-Extras, entre outras.
 Além da intenção de retirar direitos sociais con-
quistados historicamente pelos trabalhadores, 
a Dataprev informou que sua prioridade na ne-
gociação está focada somente nas 15 cláusulas 
que apresentou durante o processo de dissídio de 
2013. 

 Após sucessivos finais de campanha salarial 
marcados por dissídio coletivo em virtude da fal-
ta de vontade de negociar dos gestores da Da-
taprev, capitaneados por seu presidente Rodrigo 
Assumpção, em 2013, durante audiência de con-
ciliação realizada no Tribunal Superior do Tra-
balho (TST) o vice-presidente daquele tribunal, 
ministro Barros Levenhagem, apresentou pro-
posta – aceita pela empresa e pela categoria – de 
deslocar a sentença normativa até então em vigor 
para a formalização de um acordo coletivo de tra-
balho, o que abriu a possibilidade de retomarmos 
o processo negocial a partir de 2014, garantindo 
os direitos dos trabalhadores. 
 A empresa na verdade tinha a intenção de nego-
ciar apenas algumas cláusulas, e não o Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT) como um todo. Tanto 
é que fez questão de registrar 15 cláusulas que 
deveriam ser renegociadas em 2014. A questão é 
que o fato de a representação dos trabalhadores 
ter aceitado fixar eventuais cláusulas para nego-
ciação a partir da data-base da categoria não tem 
como pressuposto o aceite de qualquer alteração 
de redução ou supressão das mesmas. Pelo con-
trário, tratava-se de, tão somente, fixar os parâ-

Relembre a questão das 15 cláusulas 
que a Dataprev quer negociar

metros do processo negocial. Afinal de contas, fir-
mar um acordo coletivo naquele momento gerava 
a garantia aos trabalhadores de seus direitos.
 Agora em 2014, como já era de se esperar, Rodri-
go Assumpção e sua diretoria neoliberal querem 
tão somente tratar dessas cláusulas, o que não 
aceitaremos de forma alguma. 
Confira as 15 cláusulas através das quais Rodrigo 
Assumpção quer garantir a supressão de direitos:
Cláusula 13 – Adicional por tempo de serviço
Cláusula 14 – Horas extras
Cláusula 22 – Auxílio Alimentação
Cláusula 23 – Auxílio-doença e Acidente de Tra-
balho
Cláusula 26 – Licença-prêmio
Cláusula 27 – Reembolso pré-escola
Cláusula 28 – Reembolso escolar
Cláusula 31 – Abono de Acompanhamento
Cláusula 35 – Aviso prévio
Cláusula 36 – Dispensas
Cláusula 41 – Garantia de emprego
Cláusula 42 – Horário de trabalho
Cláusula 55 – Organização por Local de Trabalho
Cláusula 56 – Estabilidade
Cláusula 57 – Liberação de representantes

Na 2ª mesa Dataprev 
apresenta mais do mesmo
 No dia 21 de maio, durante a 2ª mesa de nego-
ciação da Campanha Salarial, a Dataprev apre-
sentou resposta (rebaixada) para toda a Pauta de 
Reivindicações 2014/2015. A empresa não ofere-
ceu ganho real, negou quase todas as cláusulas 
novas e propôs a retirada de conquistas históri-
cas. 
 Durante a reunião, a empresa voltou a reforçar 
seu interesse em negociar as 15 cláusulas para 
as quais já apresentou proposta. Chegou a firmar 
que aceita renovar as demais cláusulas do ACT 
vigente, desde que a representação dos trabalha-
dores aceite negociá-las.
 A questão é que o ACT assinado em dezembro de 
2013 tem vigência de dois anos, portanto, não há 
necessidade de renovação. Com isso, apesar de a 
Dataprev se dizer disposta a negociar, está claro 
que só está interessada em discutir as cláusulas 
de seu interesse – na grande maioria, é uma ten-
tativa de retirar conquistas históricas dos traba-
lhadores.
 No final do ano passado, durante o dissídio co-
letivo, o avanço que se tinha feito foi justamen-
te  a possibilidade da retomada da negociação de 
todo o acordo coletivo, e não somente de algumas 
cláusulas. Foi diante desta perspectiva que se 
construiu a pauta 2014/2015, que traz em seu 
bojo a necessidade de avançar nos mecanismos 
de valorização dos  trabalhadores e trabalhado-
ras.
 Em assembleia realizada no dia 28 de maio, nos 
prédios da Álvaro Rodrigues e do Cosme Velho 
(RJ), Os trabalhadores e trabalhadoras disseram 
não às pretensões da empresa, ao deixarem claro 
que não aceitam perder direitos históricos.
 A próxima mesa de negociação está agendada 
para o dia 5 de junho, em Brasília.

Acesse a página do Sindpd-RJ e cadastre-se para 
receber nossos informativos.

www.sindpdrj.org.br Assembleia dos trabalhadores da Dataprev
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Resgate da História da Luta dos 
ORT’s da Dataprev e Outros PL’s 
com Apoio do Sindpd-RJ

PROJETO DE LEI. 898/11.
 Após aprovação nas primeiras comissões da 
Câmara Federal, dando prosseguimento aos 
trabalhos de esclarecimentos e informações 
sobre o projeto de lei aludido. Em finais de no-
vembro de 2013, foi agendado pelo gabinete 
do Dep. Jacob (PSC/RJ), uma audiência com 
o Ministro da Previdência Social, Garibaldi 
Alves, e sua assessoria técnica ministerial. O 
encontro aconteceu no início de dezembro, e 
contou com a presença do diretor do Sindpd-
-RJ  Mario Melo e do representante dos ORT’s 
Sergio Bezerra. 
 Durante o encontro as representações dos 
trabalhadores esclareceram ao Ministro e seus 
assessores, questões que suscitavam dúvidas 
para o andamento do projeto, uma vez que o 
Ministro pensava que o projeto tratava de um 
Programa de Demissão Voluntária (PDV), o que 
não é verdade. 
 Foi possível, inclusive, expor aos presentes, 
que os PDVistas não receberam nenhum in-
centivo financeiro, e sim, verbas indenizató-
rias, por terem sido demitidos sumariamente. 
O projeto busca tão somente uma reparação 
de um ato de governo que gerou demissões em 
1999, e que a finalidade é reparar um dano 
causado aos trabalhadores, que não tiveram 
direito ao contraditório.
Posição do Projeto de Lei. 898/11 
até o momento
 O PL está aguardando revisão do parecer do 
relator. Logo que se conclua o relato, o projeto 
será encaminhado para a pauta de votação da 
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da 
Câmara Federal. Como já cumpriu o regimento 
da Câmara, (cinco seções ordinárias da comis-
são CCJ), está preparado para votação. Assim 
que for encaminhado para pauta do dia, o pe-
dido de inversão de pauta se dará na abertura 
dos trabalhos da comissão CCJ.
 No dia 03 de junho de 2014, ficou agendada 
outra intervenção junto ao relator do projeto 
na comissão CCJ, e, se possível, com o relato 
concluso, daremos continuidade ao trabalho 
de convencimento nos gabinetes dos deputa-
dos que fazem parte daquela Comissão.

Posição do Projeto de Lei. 4293/08 
e seus apensos (PDV’s)
Os PL’s foram aprovados na Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público 
(CTASP) da Câmara Federal, aguardando con-
firmação de data para votação na Comissão de 
Finanças e Tributação, já que está na pauta 
desta comissão.

Posição do Projeto de Lei. 3846/08 
- Regime Jurídico Único - RJU
O Projeto de Lei.3846/08 foi aprovado na co-
missão CTASP da Câmara Federal no dia 
14/05/2014, e seguirá para a comissão CCJ, 
onde será indicado um novo relator pela presi-
dência da comissão ou a pedido de algum de-
putado com interesse neste projeto.

dataprev/serpro

 Foi realizada no dia 15 de maio audiência espe-
cial na 12ª Vara do Trabalho, para que o Magis-
trado definisse os critérios para a realização da 
perícia contábil relativa ao processo de Promoção 
de 2003, movido em nome dos trabalhadores e 
trabalhadoras contra a Dataprev.
 A Dataprev bem que tentou um acordo, mas 
sua proposta foi imediatamente rejeitada pela 
representação dos trabalhadores (Celio Stemba-
ck, Marcelo Soriano e pelo Assessor Jurídico do 
Sindicato, Alexandre Fagundes), pois se limitava 
ao mero cumprimento de parte do que foi julga-
do: a empresa queria terminar toda e qualquer 
discussão concedendo apenas um nível para os 
trabalhadores que não assinaram um acordo in-
dividual em 2004, o que não é admissível.
 O Sindpd-RJ defendeu a tese de que o cálculo 
tem que ser feito para todos os trabalhadores que 
estavam na empresa no momento da propositura 
da Ação e que são contemplados pela coisa jul-
gada. Traduzindo: O Sindpd-RJ entende que de-
vem ser apuradas todas as promoções por mérito 
e por antiguidade, a partir de março de 2003, e 
verificar quem não teve uma ou outra, de acordo 
com os critérios legais e de acordo com o que foi 
julgado.
 É importante esclarecer que os valores recebidos 

Mais uma vitória do Sindpd-RJ no 
processo de Promoção de 2003
Pericia vai verificar e apurar eventuais diferenças para todos os trabalhadores abrangidos pela ação

em razão de eventual assinatura do trabalhador 
no acordo individual celebrado em 2004, serão 
considerados e compensados. Algo que o Magis-
trado já havia definido antes, como exposto em 
várias assembleias. Portanto, haverá perícia para 
TODOS, para verificar, um por um, o que é devi-
do.
 Essa conquista não foi nada fácil. Houve intenso 
debate entre as partes (Sindpd-RJ e Dataprev), 
com interpretações conflitantes. Claro, a Data-
prev quer pagar o menor valor possível...

Perícia tem prazo até 30 de setembro 
para concluir cálculos

 A perícia terá início em 2 de junho, com conclu-
são em 30 de setembro, com possibilidade de al-
teração da data da conclusão (podendo ser antes 
ou depois de tal data). Enfim, é uma batalha lon-
ga, mas atingimos nosso objetivo inicial, que era 
a apuração de eventuais diferenças para todos.
 Embora o Perito nomeado seja de reconhecida 
competência e confiança do Magistrado, o Sin-
dpd-RJ já estuda a indicação de um profissional 
para acompanhar as diligências, na condição de 
Assistente Técnico do Sindpd-RJ.

 O Sindpd-RJ conquistou sentença que ratifica 
as  liminares contra a Dataprev e contra a GEAP, 
em favor dos aposentados e pensionistas que são 
usuários do Plano Médico GEAP.
 Na recente sentença a Dataprev está obrigada 
a tomar todas as medidas para manter intacto o 
Plano GEAP, quanto ao custeio per capita e com 
as mesmas condições anteriores (boleto apenas 
com o valor a ser pago pelos aposentados e pen-
sionistas).
 Segundo o Advogado Alexandre Fagundes, que 
trata do processo, a Dataprev terá que tomar me-
didas junto À GEAP, para que o Plano seja man-
tido como era antes, em favor de aposentados e 

GEAP – Sindpd-RJ consegue outra vitória para 
aposentados na Justiça do Trabalho

pensionistas (inclusive os futuros aposentados e 
pensionistas) sem cobrar a parcela denominada 
“per capita”.
 A GEAP também foi condenada a não incluir no 
boleto a parcela “per capita”.
 Atenção aposentados e pensionistas da Dataprev: 
se a GEAP enviou ou enviar alguma correspon-
dência constando a parcela “per capita”, mande o 
comprovante (boleto bancário) do pagamento, em 
cópia, para o Depto Jurídico do Sindpd-RJ.
 Trata-se de importante vitória em favor da cate-
goria (atuais e futuros aposentados e pensionis-
tas), mas que não é definitiva, pois cabe recurso.
Em breve, daremos notícias sobre o processo.

A advogado Alexandre Fagundes fala aos trabalhadores sobre o prcesso de Promoção por Mérito

dataprev
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serpro

 A diretoria do Sindpd-RJ leva perio-
dicamente o projeto Jurídico Móvel 
às unidades do  Serpro, para prestar 
informações e orientar os trabalha-
dores e trabalhadoras lotados na-
quele órgão.
 O objetivo é manter a categoria atu-
alizada com processos em curso, tais 
como desaposentação, o processo 
RARH, FCT/FCA, FGTS e Plano de 
Saúde. Além disso casos individuais, 
como as disfunções, são tratadas 
nessa ocasião, quando os trabalha-
dores são orientados a lutar por seus 
direitos.
 Os advogados e diretores do Sindica-
to ficam durante todo o período das 
visitas à disposição dos trabalha-
dores e trabalhadoras, informando 
e – quando necessário – recolhendo 
documentos para ingresso de ações 
judiciais.

Projeto Jurídico Móvel 
leva esclarecimentos 
aos trabalhadores  O Sindicato vem realizando visitas 

às agências e Delegacias da Recei-
ta Federal do Brasil, com o objetivo 
de manter os trabalhadores e traba-
lhadoras PSEs informados sobre as-
suntos de seu interesse.
 À medida que esse trabalho avança, 
aumenta o número de setores visi-

 A representação dos Trabalhadores 
propôs – e o Serpro aceitou – a re-
tomada das atividades dos Comitês 
Regionais de Saúde. 
 Cada Comitê Regional é composto 
por quatro membros: dois indicados 
pelo sindicato e dois pelo Serpro. A 
finalidade é facilitar a resolução de 
problemas, encaminhando as ques-
tões do trabalhador para a Comissão 
Paritária de Saúde, formada pela Fe-
nadados e o Serpro, que dialoga com 
a empresa.
 No Rio de Janeiro os membros in-
dicados pelo Sindpd-RJ foram os 
dos dirigentes do Sindicato Márcia 
Maria Gonçalves de Araujo e Silva e 
Valdemir Pereira Leão de Assis.

Diretoria do Sindpd-RJ faz  visitas técnicas 
em setores onde há PSEs

tados. Até o momento a diretoria do 
Sindpd-RJ já esteve no Ministério 
da Fazenda/RJ, em Volta Redonda, 
Nova Iguaçu, Niterói, São Gonçalo, 
CAC/Barra, Aeroporto/TECA e Ita-
boraí.
 Em breve serão visitadas outras 
unidades no interior do Estado onde 

Comitê Regional 
de Saúde

 O Departamento Jurídico do Sin-
dpd-RJ alerta aos trabalhadores e 
trabalhadoras do Serpro que a apli-
cação indevida do desconto de 20% 
sobre o valor das consultas do PAS/
CASSI, é indevida, pois a liminar 
continua valendo, apesar de não ter 
havido decisão sobre o mérito.
 O Sindpd-RJ orienta os empregados 
do Serpro para que fiquem atentos 
e, se for o caso de ter sido cobrado 
20% sobre o valor das consultas, de-
verá provar a ilegalidade.
 Caso você tenha sido descontado 
indevidamente, envie e-mail para 
secretaria@sindpdrj.org.br e solici-
te que um diretor entre em contato 
para buscar a documentação com-
probatória.

Plano de Saúde – 
desconto de 20% 
é indevido

Após três mesas de negociação, Serpro 
não apresenta proposta econômica

haja trabalhadores do quadro ex-
terno do Serpro em atividade, tais 
como Cabo Frio, Macaé, Campos 
dos Goytacazes, Angra dos Reis e 
outros.
 Você, trabalhador, que deseja uma 
visita à sua unidade, envie e-mail 
para secretaria@sindpdrj.org.br.

Acompanhe 
 Sindpd-RJ

ns redes sociais

Acesse a página do Sindpd-RJ 
e cadastre-se para receber 

nossos informativos.

www.sindpdrj.org.br

Após quase 60 dias da entrega da 
pauta, o Serpro segue sem respos-
ta para a íntegra da das reivindica-
ções 2014/2015. Nas duas mesas 
de negociação já realizadas a empre-
sa disse que ainda está analisando 
todas as cláusulas novas e as pro-
postas de alteração nas existentes. 
Não houve qualquer tipo de avanço: 
apenas foram renovadas as cláusu-
las nas quais não houve pleitos.
A representação dos trabalhadores 
e trabalhadoras rechaçou veemente-
mente a postura do Serpro duran-
te a 2ª mesa, sobretudo porque na 
1ª mesa a empresa havia sinalizado 
que traria resposta para toda a pau-
ta já naquela reunião, contribuin-
do para que a Campanha Salarial 
2014/2015 fosse objetiva e ágil.
É inadmissível este comportamento 
de descaso e desrespeito dos nego-
ciadores do Serpro com os trabalha-
dores. É inaceitável esta tentativa de 
embromar a categoria com leitura 
da pauta item a item, depois de qua-
se dois meses do protocolo do docu-
mento. 
A representação dos trabalhadores 

deixou claro que está aber-
ta para negociar, mas não 
aceitará este comportamen-
to desrespeitoso. Todo o seu 
esforço estará direcionado 
para agilizar as negociações 
e trazer avanços reais.
Diante dessa postura inacei-
tável do Serpro, o Sindpd-RJ 
realizou assembleias para 
debater os fatos e traçar 
rumos para a Campanha 
Salarial. Os trabalhadores 
e trabalhadoras decidiram 
entrar em Estado de Greve 
a partir do dia 28/05 e fazer 
paralisação de 24 horas no 
dia 06 de junho.
No dia 30 de maio houve 
nova mesa de negociação, 
na qual o Serpro se posicio-
nou sobre várias cláusulas, 
mas não apresentou pro-
posta econômica e negou a 
maioria das reivindicações 
novas e modificações de re-
dação feitas pelos trabalha-
dores e trabalhadoras.
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Programa de Participação nos Lucros e Resultados 2014
serpro

O Serpro apresentou sua proposta de PPLR 2014 de forma unilateral, sem 
consulta ou diálogo com os trabalhadores para uma formulação conjunta. 
Esse autoritarismo desagrada os trabalhadores e suas representações, que 
registraram seu descontentamento com a falta de diálogo e transparência 
na construção da proposta, que não foi discutida com a categoria. 
Nas assembleias descentralizadas realizadas no Rio os trabalhadores e tra-
balhadoras, apesar de provarem a proposta da PPLR 2014, deixaram re-
gistrado que a empresa precisa ouvir a categoria e debater as metas com 
clareza, para que o Programa seja construído democraticamente com a par-
ticipação de todos os envolvidos. 

Apesar do pouco diálogo, houve avanços por pressão 
das representações

As negociações em mesa resultaram em dois avanços importantes para os 

trabalhadores: a redução nos percentuais mínimos de cumprimento das 
metas, e a redução no número de metas a serem atingidas.
De acordo com o texto, se a empresa obtiver lucro e houver o cumprimento 
de pelo menos 60% das metas, a PLR passará a ser distribuída. A partir de 
80% de cumprimento das metas, os recursos serão distribuídos integral-
mente. Entre 60% e 80%, o pagamento será proporcional ao percentual 
atingido. No texto anterior, esses percentuais eram de 80% e 100%, respec-
tivamente. A distribuição dos recursos será linear. Outro ponto importante 
é a redução do número de metas de 18 para 9.
As mudanças foram acatadas pelo Serpro após pressão da representação 
dos trabalhadores, que argumentou que não poderia cair nos ombros do 
corpo funcional a penalização pelo não cumprimento integral (100%) das 
metas, e que o estabelecimento de metas muito distantes da realidade dos 
empregados desmotiva e enfraquece a razão de ser do programa.

Em meados dos anos de 1990 até 
1992, o Presidente Collor de Mello 
iniciou o maior desastre profissio-
nal contra mais de 50 mil trabalha-
dores (auxiliares administrativos, 
técnicos e analistas), com demis-
sões em massa para justificar que 
seu governo estava demitindo ma-
rajás.
Ao longo desse período até a cons-
trução da Lei 8878/94, assinada 
pelo então Presidente Itamar Fran-
co, a companheira Rosa Barros 
lutou junto com alguns anistiados 
para o retorno desses funcionários.
Em 1995 Fernando Henrique as-
sume a Presidência da República e 
alega que os anistiados só retorna-
riam após passar por uma Comis-
são criada por ele, em que a Sra. 
Sonia Nogueira avaliaria caso a 
caso, até hoje não se soube o cri-
tério adotado, visto que pouquíssi-
mos anistiados retornaram.
Somente depois da Declaração 01 
de José Dirceu, Ministro da Casa 
Civil e o parecer 01 do Ministro Tó-
filo, então AGU, é que em 2007 o 
Presidente Lula, através do Decreto 
6077, regulamentou a Lei para os 
anistiados das empresa, que conti-
nuavam atuando e o Decreto 6657 
para as empresas extintas, onde foi 
criado uma tabela e estes fossem 
encaminhados para órgãos público 
federais.
Nos últimos 20 anos a maioria dos 
anistiados que retornaram estão 
espalhados pelos órgãos e no caso 
do SERPRO e DATAPREV, não foi 
acatado que esses receberiam o 
mesmo salário que os funcionários 
das empresas, ou seja, não houve 
isonomia. Todos que retornaram 
foram encaminhados para Ministé-
rios diversos sem seus direitos ga-
rantidos.
Em 2008, a companheira Rosa 
fez uma denúncia no MPT, no dia 

Anistiados – ações empreendidas pela CNADAESP e Fenadados

Anistia político administrativa da era Collor
19/08/2008 – IC 795/2008. Na se-
quencia o MPT 10ª região entrou 
com um Inquérito Civil Público, nº 
000692/2013 no TRT 1ª região con-
tra o SERPRO. A primeira audiência 
no dia 09/10/2013 foi suspensa 
por um erro de não notificação do 
SERPRO pela SECRETARIA DA 1ª 
Vara  do TRT. A segunda audiência 
foi marcada 12/03/2014 e que tam-
bém não aconteceu porque o MPT 
não recebeu o processo em que de-
veria constar o parecer da procura-
dora. A próxima está agendada para 
20/08/2014.  

AÇÕES
Após a frustrada tentativa de au-
diência, a Deputada Érika Kokai e 
o grupo CNADASEP, conversaram 
com o Juiz e solicitaram a anteci-
pação da audiência, tendo em vista 
que muitos anistiados se encontram 
em adiantada idade e o tempo para 
nós é de extrema importância. Ele fi-
cou de verificar e informar caso con-
siga pauta.
Saímos de lá e nos reunimos no 
térreo do Fórum com a Deputada e 
combinamos uma reunião CNADA-
ESP e FENADADOS para traçar al-
gumas ações, caso não consigamos 
antecipação.
Seguimos então para a Procuradoria 
e apenas 3 pessoas puderam con-
versar com a Procuradora responsá-
vel pelo Inquérito e solicitamos uma 
petição para antecipação de audiên-
cia e de tutela, bem como, a réplica 
do MPT para compor o processo. No 
dia seguinte a Procuradora já havia 
requisitado o processo e estava já 
apensando suas petições.
Estamos no aguardo de boas no-
tícias e iremos estar junto ao MPT 
e TRT nas próximas semanas para 
acompanhar todo o desenrolar das 
petições.

Nos dias seguintes nos reunimos 
FENADADOS, CNADAESP, mem-
bros da CONDSEF e  dois integran-
tes da COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS DA CÂMARA para tra-
çar medidas junto aos deputados 
aliados à causa para compor um 
embasamento político jurídico com 
relação aos anistiados das Leis 
8878 e 8112. Juntos acreditamos 
estar mais perto de uma solução 
positiva. Dessa reunião saiu um 
panfleto chamado MISERICÓRDIA 
que foi entregue na reunião sema-
nal dos deputados da Câmara.
Agradecemos o compromisso e a 
dedicação dos companheiros Jairo, 
Sacha e Edson, que estiveram na 
entrada do Plenário 13 da Câmara. 
Por dois dias consecutivos, panfle-
tamos, onde acontecia um encontro 
do PT Nacional.
Como resultado, várias negociações 
na liderança do PT na Câmara com 
o Deputado Federal Vicentinho, 
adepto à nossa causa, culminando 
em 1h30m de apresentação e dis-
cussão das nossas demandas. Daí 
foi solicitado a preparação de outra 
proposta para ser encaminhada ao 
ministro Berzoini. Segundo o de-
putado Vicentinho, no dia 22/04, 
terça-feira à noite, os dois parla-
mentares iriam se encontrar e de-
cidirem por um encaminhamento 
favorável ao cumprimento integral 
da Lei 8878/94.
Esperamos a compreensão de todos 
nessa hora tão difícil e preciosa. 
Cuidado ao repassarem informa-
ções de pessoas que estão apenas 
acompanhando ao longo da vida os 
acontecimentos e ficam informando 
tudo, sem verificar as consequên-
cias de informar, sem explicar na 
verdade a quem pertence uma lei 
ou outra.

Márcia Silva – CNADAESP
Telma Dantas – FENADADOS

O Serpro apresentou à representa-
ção dos trabalhadores e trabalhado-
ras, no dia 25/05, as funcionalida-
des do Siscop – Sistema de Controle 
de Ponto e entregou, via ata, as 
adaptações que pretende fazer para 
adequá-lo às portarias 373/2011 e 
1510/2009, do Ministério do Traba-
lho e Emprego, que tratam do regis-
tro de frequência e adoção obrigató-
ria de ponto eletrônico.
A proposta de adequação do Siscop 
está sendo analisada pela consulto-
ria jurídica da Fenadados. A partir 
desta análise, a representação dos 
trabalhadores do Serpro se posicio-
nará. O agendamento da próxima 
mesa está condicionado a este es-
tudo.

Fonte: Fenadados

Serpro apresenta 
sistema de registro 
de frequência

 A Fenadados e a CNDAESP acabam de 
conquistar a antecipação da audiência da 
Ação Civil Pública 692/2013, que tramita 
no Tribunal Regional do Trabalho (TRT). 
Agora, o TRT determinou que será realiza-
da no dia 4/6, às 13h31m, na 1ª Vara - 10ª 
Região, em Brasília (DF).
 No dia 13/5 representantes dos anistiados 
protocolaram no Ministério Público do Tra-
balho (MPT) pedido de antecipação da tu-
tela e da reunião. Esta é a segunda vez que 
a representação apresenta este pedido ao 
MPT, dada a urgência em reparar as injus-
tiças sofridas por estes trabalhadores, como 
má condição de trabalho, baixos salários e 
até assédio moral.

Anistiados - Fenadados 
e CNDAESP conseguem 
antecipar audiência 
no TRT
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particulares

Ibrowse assina acordo coletivo para 
pagamento de passivos trabalhistas
 A Ibrowse Consultoria em Infor-
mática, empresa contratada por di-
versos órgãos públicos, entre eles o 
Tribunal Regional do Trabalho, assi-
nou acordo coletivo específico para 
pagamento de passivos trabalhistas 
(horas extras) ocasionados por jor-
nada irregular.
 Em 2013 o Sindpd-RJ notificou a 
Ibrowse sobre irregularidades na 
jornada de trabalho adotada pela 
empresa, que não obedecia ao que 

determina a Convenção Coletiva de 
Trabalho da categoria. Regularizada 
a jornada, no entanto, o pagamento 
das horas trabalhadas a mais ficou 
pendente e, agora, foi regularizado 
através de acordo aprovado pelos 
trabalhadores e trabalhadoras em 
assembleia.
 Com a assinatura do acordo, os tra-
balhadores não precisarão ingressar 
com ações na Justiça do Trabalho.

AC e BS Tecnologia têm Acordo 
Coletivo nacional
 A Fenadados, os sindicatos a ela fi-
liados e as empresas AC e BS assi-
naram Acordo Coletivo de Trabalho 
2014 com amplitude nacional. Entre 
as principais conquistas, os traba-
lhadores e trabalhadoras garanti-
ram reajuste salarial de 7,5%; ticket 
de R$ 20 para 8hs e de R$ 17 para 
6h (cada cartela terá 22 tickets); 
cesta natalina de R$ 300; e licença 
paternidade de seis dias úteis.
 Em casos de substituição, está pre-
visto no ACT 2014 que o emprega-
do admitido para função de outro 
dispensado sem justa causa terá 
direito a salário igual ao do empre-
gado de menor salário na função. 
Em caso de substituição eventual, o 
substituto receberá gratificação cor-
respondente à diferença entre o seu 
salário e o menor salário da função 

exercida. Essa gratificação não se 
integrará ao salário.
Confira outras conquistas:
- Ausências: os trabalhadores/as 
terão direito a 3 dias úteis conse-
cutivos em caso de falecimento do 
cônjuge, filhos, irmãos, avós e qual-
quer dependente. Também poderão 
tirar 1 dia útil em caso de internação 
ou acompanhamento hospitalar do 
cônjuge/companheiro, ascendente e 
descendente. Em caso de necessida-
de de mais dias e comprovado que o 
empregado é o único acompanhante 
necessário do internado, poderá se 
ausentar por até 5 dias por ano;
- Inclusão de mais funções e ativida-
des exercidas pelos/as trabalhado-
res/as no ACT.

Com informações da Fenadados

Campanha Salarial dos trabalhadores e trabalhadoras em empresas privadas de TI
Data-base é em setembro
 Data-base é o período do ano em 
que patrões e empregados, através 
dos seus sindicatos, se reúnem para 
repactuar os termos dos seus con-
tratos coletivos de trabalho. Desde 
o ano passado o Sindpd-RJ adotou 

Sindicato denuncia Teledata Brasil ao 
Ministério Público do Trabalho
 A Teledata Brasil está sendo ques-
tionada pela diretoria do Sindpd-RJ 
quanto a práticas nocivas aos traba-
lhadores e trabalhadoras. Conforme 
denúncias recebidas no Sindicato, a 
Teledata não reajustou os salários 
de acordo com a Convenção Coletiva 
de Trabalho, o que é ilegal. A Com-
panhia de Pesquisa de Recursos Mi-
nerais (CPRM), contratante da em-

presa, por sua vez não se posiciona 
quanto ao assunto.
 Diante desse absurdo, a diretoria do 
Sindicato ingressou com denúncia 
contra a Teledata e a CPRM no Mi-
nistério Público do Trabalho (MPT) e 
entrou com ação judicial contra am-
bas as empresas no Tribunal Regio-
nal do Trabalho. A primeira audiên-
cia será em agosto.

 Na campanha salarial 2013/2014 
foi fundamental a união da categoria 
para conseguirmos novos direitos e 
a manutenção dos que já estavam 
consagrados através de benefícios, 
diretos e indiretos. 
 Um dos benefícios indiretos mais 
importantes é o Plano de Saúde que, 
conforme determina a CCT, não 
pode onerar o trabalhador. Confor-
me consta do documento, as empre-
sas não podem cobrar coparticipa-
ção além de 1% sem acordo coletivo 

Benefícios Indiretos são ganho importante 
para os trabalhadores e trabalhadoras

assinado pelo Sindicato com autori-
zação expressa da categoria.
 O Sindicato já realizou uma assem-
bleia na empresa em Teresópolis 
para acordo coletivo sobre a cláusu-
la decima sexta da CCT, que trata 
dos benefícios indiretos.
 Caso esteja havendo descumpri-
mento da cláusula com desconto 
acima de 1%, o trabalhador deve 
denunciar ao Sindicato, para que 
sejam tomadas as medidas cabíveis.

a medida de antecipar a entrega da 
pauta de reivindicações ao patrona-
to, possibilitando um período mais 
folgado de negociações e o fecha-
mento mais objetivo da Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT), que, 

neste ano de 2014, terá modificação 
apenas nas cláusulas econômicas, o 
que gerará um Termo Aditivo à CCT 
assinada em 2013.
 A partir de julho o Sindicato estará 
montando a pauta de reivindicações 

juntamente com os trabalhadores e 
trabalhadoras, que poderão enviar 
sugestões por e-mail.

 A força das negociações que envolvem a Campanha Salarial vem da união dos trabalhadores e trabalhadoras com seu Sindicato. Isso significa dar credi-
bilidade às representações que se sentam à mesa para negociar as reivindicações da categoria com os patrões, que, por sua vez, são sempre muito unidos 
entre si.
 Na Campanha Salarial de 2013 aconteceram fatos, em assembleias, que enfraqueceram as representações e prejudicaram as negociações. Propostas pou-
co claras foram apresentadas com roupagem revolucionária, aprovadas pela categoria, e resultaram em derrota lamentável, como foi o caso da supressão, 
pelo patronato, do auxílio alimentação e da obrigatoriedade do plano de saúde.
 Precisamos agora aprender com os erros passados e traçar estratégias de unicidade na luta para alcançarmos o objetivo coletivo, que é o de conquistar 
mais e melhores salários e benefícios para todos. Qualquer proposta apresentada em assembleia deve ser bem entendida antes da votação, sem esquecer 
que o que já foi conquistado deve ser preservado.     Juntos somos fortes!

Campanha Salarial bem sucedida é fruto da união dos trabalhadores com seu Sindicato

Acesse a página do Sindicato: 
www.sindpdrj.org.br
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Sindicato realiza homologações
no interior para garantir direitos
 A diretoria do Sindpd-RJ tem rea-
lizado mutirões de homologação no 
interior do Estado, com o objetivo de 
garantir direitos dos trabalhadores e 
trabalhadoras, através da fiscaliza-
ção de possíveis irregularidades nas 
demissões.
 Essas ações acontecem principal-

mente em Campos e Macaé, onde 
ficam as empresas Spassu, CAST e 
CTIS, todas contratadas da Petro-
bras. O Sindicato vinha recebendo 
denúncias de que na CAST e CTIS 
estava havendo coação para os em-
pregados pedirem demissão. 

particulares
Investiplan é obrigada a corrigir jornada de trabalho

Prescrições bienal e quinquenal
 No encontro, liderado pela diretora 
Neliana Soares e pelo assessor do 
Sindicato, advogado Ricardo Basile 
de Almeida, os trabalhadores rece-
beram informações sobre como fun-
ciona a Justiça em casos de direitos 
retroativos, com base no princípio 

 Com o objetivo de garantir que os 
direitos dos trabalhadores sejam 
resguardados, o Sindicato realizou 
reunião da categoria com o assessor 
jurídico do Sindicato. No encontro, o 
advogado Ricardo Basile de Almeida 
deu as seguintes orientações:
- Os que ainda estão no quadro de 
funcionários da Investiplan e que 
forem sindicalizados ao Sindpd-RJ 
poderão se beneficiar dos serviços 
advocatícios oferecidos gratuita-
mente pelo Departamento Jurídico 

do Sindicato. Aqueles que deseja-
rem poderão se sindicalizar a qual-
quer momento para desfrutarem do 
benefício.
- Os que já foram desligados da em-
presa e estão laborando em empre-
sas de TI podem usufruir dos servi-
ços advocatícios, desde que sejam 
sindicalizados.
- Os que estão fora da área de TI de-
vem procurar seus sindicatos ou ad-
vogados particulares.
- As ações devem, preferencialmen-

 A Investiplan vem sistematicamente 
burlando os direitos dos trabalha-
dores, e sempre que é questionada, 
apresenta desculpas para protelar a 
solução dos problemas. Em virtude 
disso, o Sindicato está colocando seu 

Trabalhadores receberam orientação para 
ingresso de ação na Justiça

Departamento Jurídico à disposição 
dos trabalhadores e trabalhadoras 
da empresa, para que ingressem 
com ações trabalhistas buscando 
seus direitos.
 As denúncias que chegam ao Sin-

dpd-RJ são diversas, e apenas uma 
(a jornada de trabalho ilegal) foi reco-
nhecida pela empresa, que corrigiu 
a carga horária de 44 para 40 horas 
a partir de abril, mas ainda não se 
manifestou sobre o passivo do perío-

do em que obrigou seus empregados 
a trabalharem quatro horas a mais 
por semana, sem o pagamento das 
horas extras devidas.

te, ser individuais, já que tratarão 
de situações diferenciadas, tendo 
em vista o período de tempo em que 
houve o labor com quatro horas a 
mais na jornada de trabalho.
- Caso o trabalhador decida aguar-
dar o desligamento da empresa para 
ingressar com ação trabalhista, deve 
ter em mente que o direito retroativo 
é garantido por cinco anos a contar 
do ajuizamento da ação. Por exem-
plo, se um trabalhador aguardar 
dois anos (tempo limite) para ingres-

sar com a ação, deve ter em mente 
que poderá reivindicar o direito pelo 
tempo restante, que é de três anos.
 É importante informar que a prova 
do trabalho em jornada maior que 
a permitida se dá através do regis-
tro de ponto, que deve ser forneci-
do pela empresa à Justiça. Caso o 
empregador se negue a fornecer do 
documento, será considerada a pa-
lavra do trabalhador.

das prescrições bienal e quinquenal.
 A prescrição bienal refere-se ao pra-
zo em que o empregado pode ingres-
sar com a reclamação trabalhista 
após a rescisão do contrato de tra-
balho. Assim, o empregado terá dois 
anos (bienal) para ingressar com 

ação, a contar da cessação do con-
trato de trabalho.
 Já a prescrição quinquenal refere-
-se ao prazo em que o empregado 
pode reclamar as verbas trabalhis-
tas que fizeram parte do seu contra-
to de trabalho, a contar do ajuiza-

mento da ação. Assim, o empregado 
poderá reclamar os últimos cinco 
anos trabalhados (quinquenal), con-
tados da propositura da demanda 
trabalhista.

 A diretoria da Facility Central de 
Serviços procurou o Sindpd-RJ 
para, após longa batalha, propor a 
negociação de um acordo para pa-
gamento dos passivos relativos a 
verbas rescisórias devidas a empre-
gados demitidos.
 Isso aconteceu depois que a di-
retoria do Sindpd-RJ conseguiu 
agendar, por telefone, reunião com 
Marcelo Soares, responsável pelo 
contrato da Facility na Secretaria de 
Estado de Educação – Seeduc.
 Conforme informamos anterior-
mente, a Facility Central de Ser-
viços desligou os funcionários da 
empresa, lotados na Secretaria de 
Estado de Educação – Seeduc, em 

Pressionada, Facility procura Sindpd-RJ 
para negociar acordo

virtude do término de contrato ante-
riormente vigente. O problema é que 
os trabalhadores e trabalhadores 
não receberam suas verbas rescisó-
rias, tais como férias (vencidas e/ou 
proporcionais), 13º e todos os itens 
a que têm direito de acordo com a 
Consolidação das Leis do Trabalho 
– CLT. A empresa agenda as homo-
logações, a equipe técnica do Sindi-
cato e o trabalhador demitido ficam 
aguardando, e ninguém aparece.
 A diretoria do Sindicato vai se reu-
nir com os representantes da Facili-
ty e tomar as providências cabíveis 
para que os trabalhadores e traba-
lhadoras tenham seus direitos res-
peitados.
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 Mais de 350 pessoas compareceram ao painel ‘A 
aprovação do Marco Civil da Internet e as conse-
quências para a sociedade’, promovido pela Fe-
nadados no FISL15, que ocorreu no mês de maio 
em Porto Alegre. Compuseram a mesa do debate 
os diretores da Fenadados Telma Dantas e Mar-
sólio Lima; Maria Mello, do Fórum Nacional pela 
Democratização da Informação (FNDC); Marcelo 
Branco, militante do software livre; e Deivi Kuhn, 
do Comitê de Implementação de Software Livre.
 “Promovemos um debate importante que vai em-
basar a atuação dos sindicatos nesta etapa da re-
gulamentação do Marco Civil da Internet. Vamos 
unir forças com a sociedade civil nesta fase, ga-
rantido que a voz do povo tenha peso, assim como 
ocorreu na construção do texto da lei.”, destacou 
Marsólio Lima, diretor de Tecnologia da Informa-
ção da Fenadados.
 Deivi Kuhn lembrou que a Internet é o princi-
pal mercado mundial hoje. Construir uma lei que 
garante direitos para os usuários era fundamen-
tal. “Os dados sobre os usuários são a grande 
mercadoria da Internet. Quando uma rede social 
vende informações sobre seus usuários, há uma 
assimetria de proteção, e neste caso o estado tem 
que entrar. Por isso, era tão importante uma lei.”, 
aponta ele.
 A participação popular foi fundamental na cons-
trução e aprovação da legislação. Organizações 
realizaram mobilizações em todo País, tuitaços 
e acompanhamento das votações durante toda a 
tramitação do Marco no Parlamento.
 “O Marco Civil da Internet é uma importante 
conquista do povo. A construção da lei teve am-

Marco Civil é a lei para a Internet 
mais moderna do mundo

pla participação da sociedade civil, que também 
pressionou o Congresso Nacional para aprovar 
um texto que garantisse a neutralidade de rede, 
liberdade de expressão e privacidade do usuá-
rio.”, afirmou Maria Mello durante o debate.
 A lei brasileira não tem precedente. Enquanto 
no Brasil o Marco Civil garante direito para os 
usuários, em outras regiões do mundo o debate 
está centrado na criminalização e penalização do 
usuário.
 “O Marco Civil não é 100% o que nós queríamos, 
mas é a legislação para a Internet mais moderna 
em todo o mundo. Os outros países caminham 
no sentido inverso: os governos pressionados pe-
las corporações estão fazendo leis restritivas e de 
criminalização, enfim, cerceiam vários direitos na 
Internet. Para se ter uma ideia, agora nos Esta-
dos Unidos, as operadoras de telecomunicação 
querem a flexibilização ou a quebra da neutrali-
dade.”, afirma Marcelo Branco.

Fonte: Fenadados

cidadania

Veja nossos convênios:
Agências de turismo
JusTour Agência de Viagens e Turismo 
Viva Rio Turismo 
Auto Escola
Auto escola Rio de Janeiro
Colégio
Oga Mitá Escola
Colégio Batista  Shepard
Curso Mag de Cascadura Ltda 
Cooperativa Educacio-
nal da Região de Jaca-
repaguá CEREJA 
Colégio Graham Bell 
(Sinttel - Rio) 
Clínicas
Classident 
DenteCross Assistên-
cia Odontológica 
Jorge Avellar
Núcleo Psicanalítico do Rio de Janeiro 
Cursos
Bit Company 
CCAA
FISK 
YES 

NSI Training  
Farmácias
Saúde Homeopática Ltda-ME 
Farmabox 
Hotéis/Pousadas
Pousada Suarez – Penedo 
Pousada Sintell
Colônia de Férias UNCPS
Pousada Villa Harmonia Paraty
Pousada Arcobaleno 
Campos de Provence 
Lazer
Paradiso clube
Rio Water Planet 
Lojas
M. Wanna
Casa e Cozinha Campo Grande
Óticas 
Óticas Carol S.A.
Socorro dos Óculos 
Restaurantes
Estrela do Sul 
Seguros
Sinaf Seguros 

Acesse a página do Sindicato e confira os convênios na íntegra

Universidades
La Salle Instituto Superior de Educação 
Universidade Gama Filho 
SUESC 
Universidade Estácio de 
Sá 
Fabel
Unicarioca 
UniverCidade - Centro 
Universitário da Cidade 
do Rio de Janeiro
UCB - Universidade Cas-
telo Branco
FIJ - Faculdades Integra-
das de Jacarepaguá
UVA - Universidade Veiga de Almeida 
Faculdade Moraes Junior 
Novos convênios:
AVM Faculdade Integrada (Cândido Mendes)
Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAN)
Organizações Hélio Alonso de Educação e Cultura
Advogado
Especializado em inventários judiciais e extrajudi-
ciais, testamentos, arrolamentos, partilhas, lega-
lizações imobiliárias e demais atos pertinentes ao 
direito das sucessões.

Ciclo de Palestras sobre 
Software Livre

 O Sindpd-RJ promove desde 2011, Ciclo de Pa-
lestras sobre Software Livre. Podem participar 
dos painéis profissionais e estudantes de Infor-
mática, além de pessoas interessadas no apren-
dizado e disseminação da filosofia do Software 
Livre.
 As palestras são realizadas na sede do Sindi-
cato. Para se inscrever, ligue (21) 2516-2620 ou 
escreva para informatica@sindpdrj.org.br. Para 
saber mais, acesse ciclodepalestras.sindpdrj.
org.br.

Cursos de informática 
gratuitos para 
sindicalizados e dependentes

 O Sindpd-RJ realiza regularmente cursos de 
informática para sindicalizados e seus depen-
dentes. As aulas, todas presenciais, são rea-
lizadas na sede do Sindicato, em laboratórios 
especialmente montados para este fim.
 Atualmente estão em andamento os cursos de 
Linux, básico de MsOffice e Intermediário de 
BrOffice, além de Excel Avançado.
 Os cursos oferecidos pelo Projeto de Qualifica-
ção Profissional de Informática são gratuitos e 
quem não for sindicalizado poderá se sindicali-
zar no ato da inscrição.
 Mais informações e cadastramento através do 
Departamento de Formação, de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 19 horas, pelo telefone 3177-
7736; ou pelo e-mail formacao@sindpdrj.org.br.
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 O Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) decidiu recentemente suspen-
der todos os processos (individuais e 
coletivos), onde são reivindicadas as 
correções do saldo do FGTS, ques-
tionando a utilização da Taxa Refe-
rencial (TR), a partir de 1991.
 Diante deste fato, o Sindpd-RJ 
aguardará, momentaneamente, o 
desfecho do julgamento no STJ de 
Recurso Especial onde se discute 
a matéria, pois não há sentido em 
protocolar uma inicial em que o pro-

STJ suspende tramitação de processos de novas correções do FGTS
cesso não terá nenhum andamento.
 Segundo o advogado Alexandre Fa-
gundes, assessor jurídico do Sindi-
cato, “apesar da suspensão de inú-
meros processos em todo o País, não 
há, neste momento, um cenário cla-
ro do Poder Judiciário sobre o êxito 
do pedido a ser formulado nestas 
ações judiciais”.
 Ainda segundo o advogado, o Ju-
rídico do Sindpd-RJ está acompa-
nhando este cenário (dos tribunais), 
e é importante ter calma e aguardar 

que a Justiça se manifeste. O Sin-
dpd-RJ continua nesta luta, e en-
tende que o Judiciário irá cumprir 
seu papel social, passando a acolher 
os pedidos de milhares de trabalha-
dores, em todo o País.
 É importante lembrar que o subpro-
curador-geral da República Wagner 
Mathias, do Ministério Público Fede-
ral, emitiu parecer favorável à corre-
ção das contas do Fundo de Garan-
tia por Tempo de Serviço (FGTS) pela 
inflação. O documento foi enviado ao 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
no dia 28 de março e divulgado pelo 
MPF no dia 1º de abril.
 Todos os documentos enviados ao 
Sindicato até o momento estão guar-
dados e digitalizados, de forma a 
garantir a propositura da Ação em 
favor dos que enviaram os documen-
tos, assim que houver uma nova po-
sição do STJ.

 O Departamento Jurídico do Sin-
dpd-RJ já ingressou com mais de 60 
ações na Justiça tratando do direito 
à Desaposentação/Desaposentado-
ria. 
 O advogado Previdenciário Marcos 
Roberto explica: “Das ações propos-
tas até o momento, aproximada-
mente 40 já foram julgadas, sendo 
que 17 dessas ações foram julgadas 
procedentes, ou seja, obtivemos êxi-
to. As demais foram julgadas impro-
cedentes, porém, recorremos das 
mesmas junto às turmas recursais, 
as quais foram mantidas. Em ra-
zão disso, entramos com mais um 
recurso de nome, incidente de uni-
formização, direcionado às turmas 
de uniformização do STJ (Superior 
Tribunal de Justiça) em Brasília, 
competente para julgar o referido re-
curso”. 
 A Desaposentação/Desaposentado-
ria é matéria de repercussão geral, 
e, segundo o STF (Supremo Tribu-
nal Federal), conforme disposto no 
artigo 543-b, §§ 1º e 2º, do Código 
de Processo Civil e na Portaria GP 
177/STF, de 26/11/2007, em tal 
fase do processo é dada uma deci-
são pelas turmas recursais de cada 
estado, determinado o sobrestamen-
to (suspensão) de todos os processos 
de Desaposentação, ficando todos 
os processos postos nesta fase, no 
aguardo do julgamento do Recur-

 O Departamento Jurídico do Sin-
dpd-RJ tem obtido êxito junto à 
Justiça Federal em todas as ações 
propostas de aposentadorias que 
envolveram o reconhecimento dos 
tempos de serviços laborados em 
áreas de risco, penosas (insalubri-
dade/periculosidade), negados na 
área administrativa pelo INSS. A 
mais recente ação julgada proceden-
te beneficiou trabalhador da Data-
mec, que já se encontra aposentado 
em função da antecipação da tutela 
concedida no decorrer do processo 
na 1ª instância e que foi  mantida 
em 2ª instância pelo Tribunal Regio-
nal Federal. 
 O Sindicato conta com um advoga-
do Previdenciário que atende os sin-
dicalizados em ações de desaposen-
tação, teto previdenciário, revisão do 

Desaposentação/Desaposentadoria

so Extraordinário (RE) 661.256/SC 
pelo STF.
 Diante destes fatos, resta aos apo-
sentados aguardar o julgamento do 
Recurso pelo STF, para, no caso de 
êxito dos aposentados, ou seja, sen-
do dado provimento ao RE, todos 
os processos em fase de suspensão 
retornarão às varas de origem, para 
serem concedidas as novas aposen-
tadorias (mais vantajosas) pelo INSS 
e, ao mesmo tempo, serem cessadas 
as aposentadorias antigas (menos 
vantajosas), daí, sendo finalmente 
concluída a desaposentação. 
 Os aposentados associados ao Sin-
dicato que têm direito à dasapo-
sentação/desaposentadoria e, até o 
momento, não entraram com a ação 
por algum motivo justo, podem pro-
curar o Departamento Jurídico para 
este fim. Os aposentados do Sindpd-
-RJ, não arcam com ônus nenhum 
do processo, (despesas processuais 
e honorários de advogado). 

Sindicato tem êxito em ações Previdenciárias
benefício pelo Índice de Reajuste do 
Salário Mínimo (IRSM), bem como 
todas e quaisquer ações revisionais 
da Renda Mensal Inicial (RMI), ações 
iniciais de aposentadorias de várias 
espécies, como: reconhecimento e 
inclusão pela Justiça dos tempos de 
serviços laborados em áreas de in-
salubridade/periculosidade, ações 
de acidente do trabalho, auxílio-
-doença, ações de restabelecimen-
to de benefícios de auxílio-acidente 
cessado pelo INSS por acúmulo com 
aposentadoria de qualquer espécie, 
ações revisionais da RMI de bene-
fícios vários. Quando necessário é 
emitido o CAT (Comunicação de Aci-
dente do Trabalho), quando negada 
a sua emissão pelo empregador, e 
simulação de contagem de tempo de 
contribuição.

Acompanhe o Sindpd-RJ
ns redes sociais

Acesse a página do Sindpd-RJ 
e cadastre-se para receber 

nossos informativos.

www.sindpdrj.org.br
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Inform@ção – A queda do PIB é tratada pela mídia 
como indicador de fracasso da política econômica 
adotada pelos governos na última década. Isso tem 
amparo no que diz respeito às taxas de emprego e 
desemprego?
Paulo Jager – De fato a média de crescimento do 
PIB no governo Dilma é menor se compararmos com 
os governos Lula. Atualmente a taxa de variação 
está na faixa dos 2,3%, ou seja, uma taxa pequena 
diante das necessidades do País. 
 Apesar disso, está longe de ser um “pibinho”, prin-
cipalmente porque não estamos vivendo agora a 
mesma situação que vivemos anos atrás no que diz 
respeito à conjuntura internacional. O problema é 
mundial e o Brasil tem tido desempenho acima da 
média, se comparado a outros países como Esta-
dos Unidos e Japão. Se pegarmos a Zona do Euro, 
veremos que eles tiveram inclusive uma variação 
negativa do PIB. É claro que nós precisamos que o 
desempenho do Brasil melhore no futuro, mas não 
podemos dizer que esteja tão ruim.
 Por outro lado a variação menor do PIB não tem 
piorado, ainda,  a qualidade de vida da população, 
porque uma variável muito importante, que é a taxa 
de emprego está num patamar muito melhor do que 
estava, por exemplo, nos anos 90, quando a taxa de 
desemprego batia nos 20%. Hoje, segundo a medi-
ção do Dieese, está na casa dos 10%. Agora, é pre-
ciso voltar a crescer mais, senão o emprego, certa-
mente, será afetado negativamente.

Inform@ção – Nos últimos dez anos a valorização 
do salário mínimo tem sido apontada pelos gover-
nos como alavanca para inserção social e valoriza-
ção dos salários. Os números apurados pelo Dieese 
confirmam a importância dessa política?
Paulo Jager – A mudança na política de rendas 
implementada no País ao longo dos últimos 10 ou 
12 anos, através, principalmente, da valorização do 
salário mínimo, é um complemento à elevação do 
emprego que proporciona uma melhor distribuição 
de renda. 
 A partir de 2007, após um acordo com as centrais 
sindicais, o governo passou a reajustar o salário mí-
nimo acima da inflação, e isso virou Lei em 2011. 
Com isso, o salário mínimo cresceu de 2003 para cá 
algo em torno dos 70%, o que é muito significativo 
e teve um forte impacto na qualidade de vida dos 
trabalhadores que ganham uma renda menor. Além 
disso, 2/3 dos beneficiários da Previdência Social 
também têm renda nesta faixa, o que garante o au-
mento dos seus benefícios de acordo com o mínimo.
 Contudo, o Dieese calcula que a renda mínima 
necessária para uma família de quatro pessoas 
(dois adultos e duas crianças) seja em torno de R$ 
3.000,00. Estamos ainda longe do ideal. É funda-
mental, portanto, que essa política de valorização se 
mantenha para chegarmos a patamares razoáveis.

Inform@ção – Qual é a real influência das taxas de 
juros na vida do Trabalhador? 

 A mídia conservadora foca seus editoriais e artigos nas pequenas taxas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), dando a entender que esse é um 
indicador de que o País vai muito mal. O professor da PUC-SP Ladislau Dowbor, do alto de sua experiência em consultoria para as Nações Unidas e outras 
entidades, além de diversas passagens pela máquina pública, tanto no Brasil como no exterior, contesta esse tipo de abordagem. 
Segundo Dowbor, “sem ser economistas ou entender de contas nacionais, muitos já se perguntam há tempos como casam no Brasil os imensos avanços so-
ciais e econômicos que vivemos, além de um desemprego que é o menor da história, com taxas modestas de crescimento do PIB, tão atacado como “pibinho”.  
É que a cifra que tanto encanta a mídia, o PIB, simplesmente não mede o que queremos medir, que é o progresso, ou em todo caso o reflete de maneira muito 
parcial”.
 Diante dessa confusão de informações, o jornal Inform@ção ouviu o economista Paulo Jager, do Dieese, que falou sobre os principais indicadores sociais e 
econômicos que afetam a classe trabalhadora no Brasil.

ge mais de 14 milhões de famílias, ou seja, mais de 
50 milhões de pessoas, mas, ao contrário do que se 
pensa, ele custa pouco, algo em torno de 0,5% do 
PIB. Para se ter ideia, as despesas de pagamento 
de juros estão acima de 5% do PIB, ou seja o “bol-
sa capital” (risos) custa dez vezes mais que o Bolsa 
Família.
 O Bolsa Família é voltado a famílias pobres e ex-
tremamente pobres. O critério de corte é uma ren-
da por pessoa inferior a R$70,00/mês. O benefício 
pago para as famílias extremamente pobres é tam-
bém de R$70,00. Além disso, se houver crianças ou 
gestantes na família, há um benefício por criança 
pouco acima de R$30,00/mês. Esse último benefí-
cio é recebido pelas famílias extremamente pobres 
e também pelas famílias pobres (rendimento médio 
mensal de R$70,00 a R$140,00). Há outros deta-
lhes, mas no geral isso caracteriza o Programa Bolsa 
Família.
 É um programa muito importante, de extrema 
abrangência, que já ajudou muita gente pobre atra-
vés da garantia de renda mínima, da educação bási-
ca, da formação profissional, acesso a documentos e 
outras ações que permitem a essas famílias se rees-
truturarem para depois tocarem a vida de maneira 
independente e autônoma.

Inform@ção – A presidenta Dilma tem sido dura-
mente criticada pela correção, considerada insu-
ficiente, da tabela do Imposto de Renda em 4,5%. 
Qual é a projeção do Dieese para uma correção ade-
quada e possível?
Paulo Jager – As centrais sindicais têm reivindicado 
sistematicamente a correção da tabela do Imposto 
de Renda, porque a não correção faz, em função da 
inflação, com que os trabalhadores de renda mais 
baixa ou intermediária acabem pagando mais im-
posto do que pagavam no período anterior, sem que 
a sua renda tenha crescido na mesma proporção em 
termos reais.
 O governo está parcialmente sensível a essa reivin-
dicação ao longo dos últimos anos, e tem mantido, 
após acordo com as Centrais em 2007, a correção 
em torno de 4,5%. No entanto, essa correção tem 
sido insuficiente, causando defasagem que nos últi-
mos anos alcança mais de 15%. 
 Essa é uma briga importante que tem que ser trava-
da. Há outra questão relativa ao Imposto de Renda 
que é tão importante quanto a correção da tabela: o 
modelo de taxação que estabelece apenas cinco fai-
xas de incidência do imposto. Com isso, uma pessoa 
que ganha R$5.000,00 paga a mesma alíquota de 
imposto que uma pessoa que ganha R$50.000,00. 
Isso faz com que as rendas mais altas tenham uma 
carga menor do que deveriam ter. A taxação deve-
ria seguir o princípio da progressividade, como diz a 
nossa Constituição, e como acontece na maior parte 
do mundo: quanto maior a renda, maior a contri-
buição.

Paulo Jager – Um dos maiores problemas que o 
Brasil enfrenta há décadas é a sua elevada taxa de 
juros. Nós passamos de um período de elevada infla-
ção para um período de elevada taxa de juros real. 
O governo federal até que conseguiu, nos últimos 
anos, reduzir o patamar das taxas de juros relativa-
mente ao que era lá atrás, mas o nível ainda é mui-
to elevado, se analisado tendo em vista o contexto 
internacional. Nos últimos 12 meses a taxa voltou 
a subir sistematicamente. Nós estamos no patamar 
dos 11%, enquanto que outros países têm taxas pró-
ximas a zero. 
 Essas taxas elevadas trazem consequências nocivas 
à economia, uma delas o impacto causado nas con-
tas públicas, pois o governo é obrigado a despender 
centenas de bilhões de Reais para pagar o serviço 
da dívida pública interna. Nos últimos 12 meses o 
governo federal gastou mais de 200 bilhões no paga-
mento de juros.
 Além de tudo isso, essas taxas desestimulam o 
consumo e o investimento produtivo porque as em-
presas, para tomarem dinheiro emprestado para 
investir, terão que pagar mais. Fica mais tentador 
investir no mercado financeiro do que correr o risco 
de construir uma fábrica, por exemplo, e depois não 
ter para quem vender o seu produto. Isso cria um 
círculo vicioso que impacta no emprego, na renda 
e – de novo – na receita pública, porque o governo 
arrecada menos. Esse é um problema que o Brasil 
tem que enfrentar.

Inform@ção – Você pode explicar de maneira sim-
ples o efeito do Bolsa Família no dia a dia de cada 
brasileiro?
Paulo Jager – Entre os programas de transferência 
de renda o mais famoso – o que não significa que 
seja o que gasta mais – é o Bolsa Família. Ele abran-

O vídeo da entrevista está disponível, na integra, 
no site do Sindpd-RJ
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