
CUT, demais centrais e movimentos populares querem redução de juros, 
mais representatividade de trabalhadores no CARF para reduzir sonegação; 

e saída do presidente do BC por conspirar contra o povo

A CUT, as demais cen-
trais sindicais Força 
Sindical, CTB, UGT, 

CSB ,NCST, CSP Conlutas, 
Intersindical, A Pública e 
os movimentos Povo Sem 
Medo e Frente Brasil Po-
pular vão realizar atos em 
todo o país na próxima 
terça-feira, dia 21, para 
reivindicar a queda da 
taxa básica de juros (Se-
lic) praticada pelo Banco 
Central (BC), que atual-

O CARF é um órgão 
composto por repre-
sentantes do governo, 

empresariado e trabalhado-
res, que julga os processos 
administrativos referentes 
a impostos, tributos e 
contribuições, inclusive da 
área aduaneira (importação 
e exportação) sonegados 
pelos patrões.

Até 2020, em caso de em-

A queda da taxa de ju-
ros do Banco Central 
terá como consequ-

ência a saída do presidente 
do banco, Roberto Campos 
Neto, aliado de Bolsonaro, 
derrotado na últma eleição. 

Trabalhadores vão às ruas pela redução dos juros e 
democratização do CARF, amanhã, dia 21

mente está em 13,75% ao 
ano, e a democratização 
do Conselho de Adminis-
tração de Recursos Fiscais 
(CARF).
Os sindicalistas e os repre-
sentantes dos movimentos 
populares entendem que a 
alta taxa de juros paralisa 
a economia e impede o 
país de crescer e gerar 
emprego decente, distri-
buir renda e facilitar o 
acesso ao crédito. Enten-

Democratização do CARF
pate em algum julgamento, 
havia o chamado “voto de 
qualidade”, proferido por 
conselheiros representantes 
da Fazenda Nacional, na 
qualidade de presidentes das 
Turmas e das Câmaras de 
Recursos Fiscais.

A partir de 2020, a lei mu-
dou e, em caso de empate, 
ganha o contribuinte. Ou 
seja, na maioria dos casos 

os empresários, devedores, 
ganham a disputa.
A mudança na lei foi ótima 
para as empresas autuadas 
pelos órgãos responsáveis 
porque, ao entrar com 
recursos no CARF, órgão que 
decide se elas devem ou não 
e quanto terão de  pagar, 
na maioria das vezes, obtêm 
decisões favoráveis. Isso 
é bom para as empresas, 
mas extrmamente prejudi-

cial para os interesses da 
sociedade.
Com as decisões favorá-
veis, as empresas conse-
guiram sonegar mais de 
um trilhão de reais. Com 
esse dinheiro, o governo 
poderia construir mais de 
dez mil hospitais de ponta; 
ou mais de duzentas mil 
escolas; ou financiar pro-
jetos como o Bolsa Família 
por mais de 70 anos.

Hoje o BC tem autonomia e 
é independente e por isso 
o governo federal não tem 
ingerência sobre as deci-
sões tomadas pela direção 
do banco.
“A saída de Campos Neto 

é necessária porque ele 
conspira contra o cresci-
mento econômico e contra 
o povo. 
Ele está jogando o país na 
recessão com uma política 
econômica que saiu derro-

tada das urnas nas últimas 
eleições. 
O certo é ele sair pois 
não age de acordo com a 
vontade do povo brasileiro 
que disse não a um projeto 
neoliberal econômico”

Saída de Campos Neto da presidência do BC
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dem ainda que o 
CARF precisa ser 
democratizado, 
ter participação 
popular para redu-
zir sonegação de 
empresas e aplicar 
os recursos em 
investimentos em 
áreas como saúde, 
educação, infraes-
trutura e progra-
mas sociais, como 
o Bolsa Família.

21 DE MARÇO/ DIA DE LUTA



STF começa a julgar idade mínima da aposentadoria especial do INSS

Até a reforma da Previdência, a aposentadoria especial era concedida ao trabalhador com 
15, 20 ou 25 anos de exposição em área insalubre

Em julgamento no 
Supremo Tribunal 
Federal (STF), o 
ministro Luís Roberto 
Barroso reconheceu 
como constitucional os 
dispositivos da reforma 
da Previdência que 
determinam a aplicação 
de idade mínima na 
aposentadoria especial 
do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS).

Barroso é relator na Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI) 
6309, proposta pela Confederação 
Nacional dos Trabalhadores da 
Indústria (CNTI), que começou 
a ser julgada no plenário virtual 
do Supremo na última sexta-feira 
(17). O julgamento deve terminar 
na próxima sexta (24).

Na ação, ajuizada no início 
de 2020, a CNTI defende a 
inconstitucionalidade das regras 
da reforma que determinaram 
a instituição de idade mínima 
na aposentadoria especial, de 
pontuação mínima durante o 
período de transição e o fim da 
conversão de tempo especial em 
comum.
Para a confederação, a nova 
norma, que passou a vigorar em 
13 de novembro de 2019, viola a 
Constituição, pois acaba com a 
finalidade deste tipo de benefício, 
de evitar que o profissional que 

trabalha em atividade prejudicial 
à saúde sofra prejuízos em 
decorrência da exposição ao 
agente nocivo por tempo superior 
ao que ele pode suportar.

Com isso, o argumento utilizado 
é de que o trabalhador nestas 
condições não pode aguardar 
a idade mínima em atividade 
prejudicial, arriscando sua 
saúde. Fernando Gonçalves Dias, 
que defende a confederação 
no Supremo, afirma que, se 
o STF definir a regra como 
constitucional, a aposentadoria 
especial pode deixar de existir.

“Será uma aposentadoria extinta, 
pode se dizer assim, embora 
exista na lei. O que vai acontecer 
é que essas pessoas que teriam 
direito à aposentadoria especial 
ou vão acabar adoecendo e se 
aposentando por invalidez ou vão 
receber auxílio por incapacidade 
ou, ainda vão aguardar mesmo a 
aposentadoria comum”, diz.

MINISTRo dEFENdE REFoRMa 
da PREvIdêNcIa

Em seu relatório, Barroso aponta, 
entre outros pontos, preocupação 
com os gastos públicos em 
decorrência da maior expectativa 
de vida da população e diz que 
a reforma da Previdência segue 
regras semelhantes válidas em 
todo o mundo.

“O estabelecimento de uma 
idade mínima para passar à 
inatividade de forma precoce 

– isto é, antes do tempo exigido 
dos trabalhadores em geral– não 
é uma exclusividade brasileira. 
Muito ao revés: essa já é uma 
realidade em vários países 
de longa data, havendo uma 
tendência global de que regimes 
especiais de aposentadoria 
se tornem cada vez mais 
excepcionais ou até mesmo 
desapareçam”, disse o ministro.

Até as 23h de sexta-feira (17) 
apenas o relatório do Barroso e 
seu voto haviam sido publicados. 
Os demais ainda não se 
manifestaram. Ações no plenário 
virtual têm prazo de uma semana 
para conclusão. No transcorrer 
da decisão, algum ministro 
pode pedir vista — pausa no 
julgamento para analisar melhor 
o caso — ou destaque, que é 
quando a ação pode ser debatida 
e julgada no plenário físico.

Um pedido de vista foi feito pelo 
Instituto Brasileiro de Direito 
Previdenciário (IBDP), mas foi 
negado pelo ministro Barroso.

coMo é a aPoSENTadoRIa 
ESPEcIaL do INSS

Até a reforma da Previdência, 
a aposentadoria especial era 
concedida ao trabalhador com 15, 
20 ou 25 anos de exposição em 
área insalubre, sem idade mínima 
para fazer o pedido. Depois da 
reforma, há idade mínima para 
quem ingressou no mercado de 
trabalho após novembro de 2019. 
Quem já está na ativa tem regra 

Tempo especial exigido para se aposentar Idade mínima
15 anos                                                 55 anos
20 anos                                                 58 anos
25 anos                                                 60 anos
Regra de pontuação mínima na aposentadoria especial

de transição, com pontuação 
mínima.

A reforma mudou o cálculo 
desse benefício — e dos demais 
—, implantou idade mínima nas 
aposentadorias do INSS e acabou 
com a conversão em tempo 
comum para atividade exercida 
após a reforma, o que, antes, 
garantia um bônus no tempo de 
contribuição para quem não havia 
trabalhado todo o período em 
atividade especial.

Idade mínima na aposentadoria 
especial após a reforma

Essa regra é válida para segurados 
que ingressaram no mercado 
de trabalho após a publicação 
da reforma da Previdência. 
Os demais, que já estavam 
contribuindo para a Previdência, 
podem se aposentar nas regras 
de transição, que contam com 
pontuação mínima.

Para quem já estava no mercado 
de trabalho, há regras de 
transição por pontos. Neste caso, 
é preciso somar o tempo de 

contribuição com a idade.

66 pontos: Para atividades 
que exijam 15 anos de efetiva 
exposição

76 pontos: Para atividades 
que exijam 20 anos de efetiva 
exposição

86 pontos: Para atividades 
que exijam 25 anos de efetiva 
exposição

cáLcuLo PaRa TER o 
BENEFícIo TaMBéM Mudou

Antes da reforma da Previdência, 
a aposentadoria especial era 
integral, ou seja, pagava 100% 
da média salarial com os 80% 
maiores salários desde 1994 (as 
20% menores contribuições eram 
descartadas).

Agora, a aposentadoria especial 
passou a considerar a média de 

todos os salários, sendo 60% 
desta média mais 2% por ano de 
trabalho especial a partir dos 20 
anos de atividade especial, para 

os homens, e a partir dos 15 anos 
para as mulheres.

O homem que se aposentar com 
tempo de contribuição entre 15 
e 20 anos terá 60% da média 
salarial. Para mineiros de subsolo 
e mulheres, a aposentadoria 
aumenta a partir do 16º ano de 
pagamento extra.

Para ter renda integral na 
aposentadoria especial, as 
mulheres precisarão recolher por 
35 anos, e os homens, por 40 
anos.
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Sindicato já começou as 
Declarações de Imposto de 
Renda dia 20 de março.

A partir do dia 20 de março os 
trabalhadores associados ao 
Metasita poderão fazer o seu 
Imposto de Renda no Sindicato.

aTENdIMENTo:
8H AS 11H30 DE 
SEGUNDA A SEXTA


