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Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2017 
 

Rodrigo Maia vence e já acelera reforma da Previdência 
Logo depois do anúncio da reeleição do aliado para a presidência da Câmara, Planalto já 

sonha com a aprovação da reforma da Previdência ainda neste primeiro semestre. Aliados 

no Congresso, porém, pedem cautela e habilidade nas próximas votações 
 

A reeleição do deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) para a presidência da Câmara com 293 votos 

favoráveis dá uma segurança para o Planalto para o desafio maior deste semestre: a aprovação da 

Reforma da Previdência no Congresso e, se possível, o encaminhamento das mudanças na 

legislação trabalhista. “Nós queremos aprovar a reforma da Previdência, nas duas Casas do 

Congresso, até o dia 30 de junho”, afirmou o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, logo 

após a sessão de abertura do ano legislativo. 

 

Para aprovar mudanças constitucionais, são necessários 308 votos, no mínimo. A votação de Maia 

foi vitaminada com votos de quase metade da bancada do PT e o apoio total do PCdoB. Por isso, 

os cálculos mais otimistas são que Maia teve o apoio de 250 parlamentares da base. Mas o 

Planalto espera angariar votos dentre os 105 deputados que apoiaram a candidatura do petebista 

Jovair Arantes (GO). 

 

“Se não aprovarmos logo a reforma, em 2025 o orçamento do governo só terá pagamento de 

pessoal, de aposentados da Previdência e recursos obrigatórios para a Saúde e Educação. O custo 

da reforma já está precificado e os investidores esperam essa aprovação para voltar a acreditar no 

Brasil”, completou Padilha. 

 

Rodrigo repetiu o que o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), dissera na véspera: 

as reformas encaminhadas pelo governo ao Congresso terão total prioridade na pauta de votações. 

“Vamos ficar conhecidos como uma Câmara reformista, que encara os problemas e vai fazer 

reformas estruturantes necessárias para o Estado brasileiro”, disse Maia. Ele já escolheu o 

deputado Arthur Lira (PP-AL) como relator da reforma e o deputado Sérgio Zveiter (PMDB-RJ) 

para presidente da comissão especial. 

 

O Planalto aposta no estilo conciliador e na formação de Maia para a tarefa. Parlamentar próximo 

do mercado financeiro, o demista tem origem liberal. Mas, ao mesmo tempo, soube, nos seis 

meses em que presidiu interinamente a Câmara, após a cassação de Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 

dialogar com setores da oposição e da minoria. Tanto que repetiu o apoio recebido do PCdoB e 

abocanhou parte dos votos do petista. 

 

“Apesar de ser oposição, devo admitir que Maia fez um bom primeiro mandato. Foi uma vitória 

do governo Michel Temer”, admitiu o deputado Sílvio Costa (PTdoB-PE). Para o deputado 

Danilo Forte (PSB-CE), o governo larga com folga no debate para a aprovação das reformas, mas 
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precisa ter habilidade para obter as vitórias. “O PMDB saiu fragilizado com a derrota do favorito 

do Planalto para a primeira vice-presidência, Lúcio Vieira Lima. E também precisará afagar a 

turma ligada a Jovair Arantes (PTB-GO), que pode se sentir desprestigiada pelo Planalto”, 

completou Forte. 

 

O líder da Rede Sustentabilidade na Casa, Alessandro Molon (RJ), admite que será um ano de 

resistência e luta. “Precisaremos debater e nos esforçar muito para evitar perdas de direitos 

previdenciários, trabalhistas e sociais”, disse ele. Para alguns analistas políticos experientes, o 

Planalto terá de ter habilidade para negociar o texto e, dificilmente, a proposta original será 

aprovada na íntegra pelos deputados. 

 

Para o analista de risco político da XP Investimentos, Richard Back, o resultado das eleições nas 

duas Mesas Diretoras do Congresso não poderia ser melhor para o governo, especialmente na 

sinalização política para o mercado. “Agora, cabe ao Planalto montar uma tenda permanente de 

negociações, misturando articuladores políticos e a equipe econômica, para aprovar as reformas 

no Congresso.” 

 

“Precisaremos debater e nos esforçar muito para evitar perdas de direitos previdenciários, 

trabalhistas e sociais” 

Alessandro Molon, líder da Rede Sustentabilidade 

 

“Se não aprovarmos logo a reforma, em 2025 o orçamento do governo só terá pagamento de 

pessoal e de aposentados” 

Eliseu Padilha, ministro-chefe da Casa Civil 

 

“Apesar de ser oposição, devo admitir que Maia fez um bom primeiro mandato. Foi uma vitória 

do governo Michel Temer”  

Sílvio Costa, deputado do PTdoB pernambucano 

 

*Fonte: edição de 3 de fevereiro de 2017 do Correio Braziliense. 

 

 

Relator prevê aprovação da proposta em 1º e 2º turnos na Câmara até o 

fim de março 
 

Iniciado o ano legislativo com a reeleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ) à presidência da Câmara 

dos Deputados, os esforços se voltam à manifesta prioridade do governo: aprovar a reforma da 

Previdência. Assim como o novo presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira (PMDB-CE), 

Maia reforçou o comprometimento com a aprovação da matéria em palavras, no discurso, e em 

atos, ao confirmar o deputado Arthur Maia (PPS-BA) como relator da Proposta de Emenda à 

Constituição nº 287/2016, que trata do assunto. Por já ter relatado temas vistos como importantes 

pelo governo, como o da terceirização e o da lei das estatais, o parlamentar tem histórico que 

agrada a base aliada. 

  

Para presidir a Comissão Especial na Câmara, que será instalada na próxima terça-feira, 7 de 

fevereiro, a escolha foi Sérgio Sveiter (PMDB-RJ). Nessa etapa, os deputados terão 10 sessões 

para sugerir mudanças no texto da PEC — que não serão poucas, já que até a base aliada já 

anunciou propostas. “Por mais que aceitem a reforma, muitos têm um ponto ou outro de 

discordância, por ser um tema complexo”, explicou o coordenador do Núcleo de Análise Política 
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da Prospectiva Consultoria, Thiago Vidal, que não ficaria surpreso se mais de 600 emendas 

fossem apresentadas. A título de comparação, a medida provisória que tratou da reforma do 

ensino médio teve 568 mudanças sugeridas por deputados e senadores. 

Prazos 

 

Há quem aposte em milhares de emendas, como o presidente do Sindicato dos Servidores do 

Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União (Sindilegis), Nilton Paixão, que 

participou da elaboração de algumas delas na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), na 

última terça-feira. Para apresentar uma emenda, é preciso ter assinaturas de 171 deputados. 

Mesmo assim, 5 mil, segundo ele, não é um número difícil de se atingir. “Já estamos colhendo 

assinaturas. Está sendo mais fácil do que na PEC do teto dos gastos, que tinha mais consenso 

entre os congressistas”, disse. 

 

Para agilizar o processo de análise dessas emendas, a Comissão Especial deve ser dividida em 

sub-relatorias. Dessa forma, a PEC fica nas mãos de mais de um parlamentar, o que garante a 

celeridade tão prometida pelo governo. “Como a proposta tem muitos pontos, vamos ter que 

analisar quantos sub-relatores serão necessários”, disse Arthur Maia. A expectativa dele é que o 

texto seja votado e encaminhado ao Senado até maio. 

 

Depois de aprovada pela Câmara, a matéria precisa, ainda, passar pela Comissão de Constituição e 

Justiça (CCJ) do Senado e, em seguida, ser votada em dois turnos também no plenário. Caso seja 

modificado no Senado, o texto retorna à Câmara, o que pode atrasar ainda mais o andamento. 

 

Enquanto o secretário de Previdência Social, Marcelo Caetano, diz que setembro seria um prazo 

que o deixaria satisfeito para terminar toda a tramitação, a expectativa de Arnaldo Lima, assessor 

especial do Ministério do Planejamento é de que a matéria seja aprovada ainda no primeiro 

semestre. “Esse é o discurso usado para o público, para mostrar eficiência. Deve demorar pelo 

menos o ano inteiro”, acredita Vidal.  

 

Em termos de comparação, a primeira, feita em 1995 pelo então presidente Fernando Henrique 

Cardoso, ficou quatro anos no Congresso, 78 dias somente na Comissão Especial, fase na qual 

foram sugeridas 82 emendas. Na CCJ, foram sugeridas 282 modificações. Já a reforma mais 

recente, do início do governo Lula, em 2003, demorou oito meses para ser promulgada. O número 

de emendas, no entanto, foi ainda maior, apesar de ser voltada apenas aos servidores públicos: 457 

na Comissão Especial, onde ficou por 36 dias, mais 326 na CCJ. 

 

Segundo cálculos do consultor legislativo Pedro Nery, se a PEC atual tramitar na mesma 

velocidade que a de 1995, chegará ao Senado somente em dezembro. Caso acompanhe a reforma 

do governo Lula, isso acontecerá já no fim de abril. O mais provável é que fique na média entre as 

duas anteriores. “Nesse caso, iria para o Senado em meados de setembro”, calcula. 

 

 

OAB e dezenas de outras entidades se dizem contra a reforma da Previdência 
Entidade apontaram vários abusos na proposta do governo, entre eles, a exigência de idade 

mínima de 65 anos para aposentadoria de homens e mulheres e a necessidade de 49 anos de 

contribuição para ter acesso ao benefício integral 

 

Após mais de 17 horas de reunião na sede do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB), em Brasília, os membros de comissões de direito previdenciário de todo o país, 
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juntamente com outras dezenas de entidades representativas de categorias profissionais, elaborou 

uma carta aberta contra a reforma da Previdência. 

  

Representantes de juristas, médicos, auditores fiscais e engenheiros, entre outros, acreditam que a 

proposta do governo está fundamentada em premissas erradas e contém inúmeros abusos contra os 

direitos sociais. As mudanças, segundo a carta, “desfiguram o sistema da previdência social 

conquistado ao longo dos anos e dificulta o acesso a aposentadoria e demais benefícios à 

população brasileira que contribuiu durante toda a sua vida”. 

 

As entidades listaram 10 abusos, entre eles, a exigência de idade mínima de 65 anos para 

aposentadoria de homens e mulheres, a necessidade de o contribuinte ter 49 anos de contribuição 

para ter acesso ao benefício integral, a redução do valor geral das aposentadorias e a precarização 

da aposentadoria do trabalhador rural e o fim da aposentadoria especial para professores. Além 

disso, o Conselho da OAB considera abusivas as propostas de pensão por morte e benefícios 

assistenciais abaixo de um salário mínimo e a cumulação da pensão com a aposentadoria. 

  

O texto também é crítico ao aumento da idade mínima exigida para recebimento do benefício 

assistencial de prestação continuada, o BPC, que o governo pretende passar de 65 para 70 anos. 

As regras para a aposentadoria dos trabalhadores expostos a agentes insalubres foram definidas 

pelo conselho como “inalcançáveis”. 

  

Base errada  

Um dos pontos de discordância é justamente a base da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 

nº 287/2016, que tem o discurso de catástrofe financeira e deficit como justificativa para a 

iniciativa. Para a OAB, o tão divulgado rombo da Previdência não existe. Usar esse argumento 

evidenciaria “grave descumprimento” à Constituição Federal, que insere a Previdência no sistema 

de Seguridade Social, juntamente com as áreas da Saúde e Assistência Social – sistema que, de 

acordo com a carta, “tem sido, ao longo dos anos, altamente superavitário em dezenas de bilhões 

de reais”. 

  

As entidades que assinaram a carta – entre elas, além da OAB, o Conselho Federal de Economia 

(Cofecon), a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip) e a 

Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais (Anafe) – criticam também o mecanismo 

de Desvinculação de Receitas da União (DRU), que permite que 30% dos recursos da Seguridade 

Social sejam destinados para outros fins, “especialmente para o pagamento de juros da dívida 

pública, que nunca foi auditada, como manda a Constituição”. 

  

Em conjunto, elas exigem que o governo federal divulgue “com ampla transparência” as receitas 

da Seguridade Social, “computando todas as fontes de financiamento previstas no artigo 195 da 

Constituição Federal, mostrando ainda o impacto anual da DRU, as renúncias fiscais que têm sido 

concedidas, a desoneração da folha de salários e os créditos tributários previdenciários que não 

estão sendo cobrados”. 

 

Veja, na íntegra, a carta (também disponível no site da entidade): 

  

"As entidades abaixo nominadas, reunidas no Conselho Federal da OAB em 31 de janeiro de 

2017, manifestam preocupação com relação ao texto da proposta de Reforma da Previdência (PEC 

287/2016), tendo em vista que ela está fundamentada em premissas equivocadas e contem 

inúmeros abusos contra os direitos sociais. 

http://www.oab.org.br/noticia/54702/oab-e-entidades-divulgam-carta-aberta-sobre-a-reforma-da-previdencia
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A PEC 287/2016 tem sido apresentada pelo governo sob discurso de catástrofe financeira e 

“déficit”, que não existem, evidenciando-se grave descumprimento aos artigos 194 e 195 da 

Constituição Federal, que insere a Previdência no sistema de Seguridade Social, juntamente com 

as áreas da Saúde e Assistência Social, sistema que tem sido, ao longo dos anos, altamente 

superavitário em dezenas de bilhões de reais.  

  

O superávit da Seguridade Social tem sido tão elevado que anualmente são desvinculados recursos 

por meio do mecanismo da DRU (Desvinculação de Receitas da União), majorada para 30% em 

2016. Tais recursos são retirados da Seguridade Social e destinados para outros fins, 

especialmente para o pagamento de juros da dívida pública, que nunca foi auditada, como manda 

a Constituição. 

  

Diante disso, antes de pressionar pela aprovação da PEC 287/2016, utilizando-se de onerosa 

campanha de mídia para levar informações questionáveis à população, exigimos que o Governo 

Federal divulgue com ampla transparência as receitas da Seguridade Social, computando todas as 

fontes de financiamento previstas no artigo 195 da Constituição Federal, mostrando ainda o 

impacto anual da DRU, as renúncias fiscais que têm sido concedidas, a desoneração da folha de 

salários e os créditos tributários previdenciários que não estão sendo cobrados.  

  

A proposta de reforma apresentada pelo governo desfigura o sistema da previdência social 

conquistado ao longo dos anos e dificulta o acesso a aposentadoria e demais benefícios à 

população brasileira que contribuiu durante toda a sua vida. 

  

Dentre os abusos previstos na PEC 287/2016 destacamos os seguintes: 

  

1) Exigência de idade mínima para aposentadoria a partir dos 65 (sessenta e cinco) anos para 

homens e mulheres;  

  

2)  49 (quarenta e nove) anos de tempo de contribuição para ter acesso à aposentadoria integral;  

  

3) Redução do valor geral das aposentadorias; 

  

4) Precarização da aposentadoria do trabalhador rural;   

  

5) Pensão por morte e benefícios assistenciais em valor abaixo de um salário mínimo; 

  

6) Exclui as regras de transição vigentes; 

  

7) Impede a cumulação de aposentadoria e pensão por morte; 

  

8) Elevação da idade para o recebimento do benefício assistencial (LOAS) para 70 anos de idade; 

  

9) Regras inalcançáveis para a aposentadoria dos trabalhadores expostos a agentes insalubres; 

  

10) Fim da aposentadoria dos professores. 
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Além disso, a reforma da previdência prejudicará diretamente a economia dos municípios, uma 

vez que a grande maioria sobrevive dos benefícios da previdência social, que superam o repasse 

do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). 

  

Diante disso, exigimos a suspensão da tramitação da PEC 287/2016 no Congresso Nacional até 

que se discuta democraticamente com a sociedade, de forma ampla, mediante a realização de 

audiências públicas que possibilitem a análise de estudos econômicos, atuariais e demográficos 

completos, a fim de que se dê a devida transparência aos dados da Seguridade Social.  

  

É necessário garantir a participação da sociedade no sentido de construir alternativas que venham 

melhorar o sistema de Seguridade Social e ampliar a sua abrangência, impedindo o retrocesso de 

direitos sociais." 

 

*Fonte: Correio Braziliense. 
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