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BrasilCenter faz proposta de reajuste para 
o Acordo Coletivo 2017/2018

Dia 15/05 a partir das 11 horas ao lado da portaria da empresa

Sinttel-ES convoca assembleia com os/as trabalhadores/as para apreciação da proposta, com votação secreta.

Por causa dos prejuízos já sofridos pelos/as tra-
balhadores/as, desde maio de 2016, quando 
houve impasse na negociação salarial do acordo 
2016/2017, a diretoria do Sinttel-ES decidiu apre-
sentar – para avaliação de todos os empregados/as 
– a proposta salarial da Brasi lCenter.

Na negociação do ano passado, o que pegou na 
proposta da Brasi lCenter foi sua recusa em dar 
reajuste salarial para os seus REPs, mas a empresa 
dava para os demais empregados/as. Com o impas-
se, o Sindicato ajuizou o processo de Dissídio Cole-
t ivo, buscando just iça para uma si tuação discrimina-
tória e humilhante, já que alguns teriam reajuste e 
outros não.

O Julgamento do Dissídio se deu em novem-
bro/2016 com vitória para os empregados, mas a 
empresa vinha encontrando formas de não pagar o 
abono de R$ 280 e reajustes de 9,91% para todos 
os empregados, conforme a sentença do dissídio.

Em Março/2017, o Sinttel-ES conseguiu uma l i-
minar que determinava o cumprimento IMEDIATO 
desta sentença. Porém, a Brasi lCenter, numa ati tude 
desumana e covarde, preferiu pagar quase R$ 9 mil 
e recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho (TST), 

em Brasí l ia, para não pagar melhores salários e benefí-
cios aos seus trabalhadores/as.

No mês passado, o TST suspendEU ESSA l iminar de-
sobrigando o pagamento. E como não se tem previsão 
do julgamento desse recurso no TST, e nem é possível 
prever se esse Tribunal de Brasí l ia vai manter a decisão 
favorável aos trabalhadores, o Sinttel leva para a ca-
tegoria decidir se aceita ou não a proposta de acordo 
2017/2018, já que há uma condição imposta pela em-
presa: desist ir do processo de dissídio.

E quem tem que decidir qual caminho tomar são 
os/as trabalhadores/as. Então veja a proposta:

  Foram realizadas 3 reuniões de negociação do Acordo Coletivo 2017/2018. A empresa impôs a desistên-
cia do processo de dissídio em troca do pagamento dos retroativos do ano passado.
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Oi quer aprovar plano de recuperação até setembro
Segundo presidente da companhia, negociações com credores continuam, e plano é buscar solução 

equilibrada em cima do que já foi apresentado. Schoroeder aprova decisão do governo Temer de editar 
medida provisória que permita a renegociação da dívida de empresas em recuperação e de uma lei em 

separado para a intervenção, embora ressalte que não seja necessária intervenção no grupo.

O diretor presidente da Oi afirmou nesta quinta-feira, 11, que a 
empresa trabalha para aprovar até setembro o plano de recuperação 
judicial. Segundo Marco Schoroeder, é um cronograma possível, e que 
já leva em conta a apresentação da nova proposta da companhia, feita 
em março, o tempo de aval da Justiça, e a realização da assembleia de 
credores.

Schoroeder afirmou também que a proposta ainda pode sofrer 
alguma modificação até lá, uma vez que as conversas com credores e 
acionistas continuam. “É importante para a Oi a assembleia acontecer 
no terceiro trimestre. Ainda pode acontecer modificação, mas acho que 
ter uma data para encerrar isso é importante”, ressaltou.

O executivo afirmou, durante conferência de resultados com analistas 
realizada nesta manhã, que a empresa não foge de qualquer conversa 
com os interessados, e que busca uma solução equilibrada, que contem-
ple a todos e garanta o futuro operacional do grupo.

Política
Ele lembrou que a empresa apoia o projeto de lei 79/2016, atualmen-

te parado no Senado. O texto redefine o marco regulatório do setor de 
telecomunicações, permitindo a migração de empresas concessionárias 
para o regime privado. No Congresso, aguarda decisão do STF sobre 

o rito que garantiu sua aprovação. Se a Justiça considerar irregular o 
trâmite, o presidente do Senado, Eunício Oliveira promete enviar o texto 
para apreciação em plenário.

O presidente da Oi ressalta que o texto importa não apenas à Oi. As 
regras, diz, “têm impacto no setor, são amplas, não tratam só da Oi, 
mas de preparar o setor para o futuro. A gente acha importante para o 
setor como um todo atualizar o marco legal para garantir novo ciclo de 
investimentos”.

A possibilidade de intervenção da Anatel sobre a companhia neste 
momento também foi descartada. Para Schoroeder, a empresa demons-
tra, a cada divulgação de resultados, que é saudável operacionalmente. 
Mas vê como positiva a previsão de o governo editar medida provisória 
para tratar das dívidas das operadoras com a Anatel. “A gente questiona 
muito o valor das multas, R$ 11 bilhões é um valor muito alto para o 
tipo de infração considerada”, disse.

Em abril, o governo decidiu trabalhar com uma medida provisória 
para permitir que empresas em recuperação judicial renegociem créditos 
não tributários com o governo, e uma lei que facilite a intervenção em 
grupos econômicos, como a Oi – uma vez que está em recuperação não 
apenas a concessão, mas empresas que atuam em regime privado.

10/05/2017 - Telesíntese

Kassab lembra presidente da Anatel que todos têm 
orçamento apertado, inclusive hospitais

O presidente da Anatel alega que os cortes orçamentários estão afetando as atividades da agência 
reguladora, mas o ministro assinala que todos enfrentam o mesmo problema.

O ministro da Ciência Tecnologia Inova-
ção e Telecomunicação, Gilberto Kassab, 
não tem se sensibilizado aos desabafos do 
presidente da Anatel, Juarez Quadros, que 
está alertando para as dificuldades orça-
mentárias da agência, que poderá ter di-
versas atividades paralisadas – entre elas o 
call center ou mesmo a modernização dos 
sistemas de informática – caso não consiga 
reverter o novo corte de 33% recentemente 
anunciado pelo Ministério da Fazenda.

Indagado pelo jornalistas sobre se o 
MCTI iria tentar reverter a situação da 

agência, Kassab respondeu:
“A situação é muito difícil para todos: 

agências, ministérios, hospitais, escolas. 
Vamos torcer para as reformas serem 
aprovadas, o Brasil retomar  o crescimen-
to  para que os orçamentos possam ser 
resgatados”.

Segundo Juarez Quadros, a situação 
econômica da agência de telecom é muito 
grave, e quando ele foi convidado a assu-
mir o cargo, teria tido o compromisso do 
governo de que não enfrentaria dificulda-
des com os recursos.
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Oi diminui prejuízo em 89% no primeiro trimestre
Companhia registra perdas de R$ 200 milhões. A receita líquida também encolheu, ficando em R$ 6,6 bilhões no 

período. O segmento B2B foi o que mais perdeu receitas, 17,7% ano-a-ano, em função da queda de tarifas reguladas 
e da crise econômica no Brasil, que levou empresas a fecharem as portas e prefeituras a rever contratos.

A Oi divulgou hoje, 10, o resultado financeiro do primeiro trimestre. 
No período, a empresa registrou prejuízo de R$$ 200 milhões, 89% 
menor do que a perda de R$ 1,8 bilhão tida um ano antes. A empresa 
precisou refazer o balanço financeiro do primeiro trimestre de 2016, 
para incorporar perdas da subsidiária Telemar, o que inflou o dado do 
ano passado.

As outras rubricas da operadora não apresentaram melhora. A 
receita líquida caiu 8,8%, para R$ 6,16 bilhões. O EBITDA (lucro antes 
de amortizações, depreciações e impostos) encolheu 2,4% ano-a-ano, 
atingindo R$ 1,7 bilhão. O caixa disponível perdeu 9,7%, ficando em 
R$ 7,7 bilhões.

Os dados positivos vieram da dívida líquida, que diminuiu 0,6%, 
para R$ 40,6 bilhões. E do Capex, que aumentou 1,1%, para R$ 1,26 
bilhão.

Desempenho por segmento
O resultado da Oi foi negativo em quase todos os segmentos de 

atuação da empresa. Encolheu 4% em telefonia móvel (receita de R$ 
1,9 bilhão) e 17,7% no B2B (receita de R$ 1,7 bilhão). Apenas o seg-
mento residencial, puxado por TV paga e banda larga, apresentou leve 
melhora, de 0,2% (receita de R$ 2,35 bilhões), na comparação com o 
primeiro trimestre de 2016.

“O desempenho anual é decorrente, principalmente, do corte das 
tarifas reguladas de interconexão (VU-M, TU-RL e TU-RIU) e de ligações 
fixo-móvel (VC), da queda nos volumes de recargas do pré-pago e da 
redução da receita do B2B, estes dois últimos impactados pelo cenário 

macroeconômico adverso e pelo índice de desemprego no país, afe-
tando empresas e governos”, explica a companhia.

O ARPU do Residencial ficou em R$ 79,6, apresentando crescimento 
de 5,8% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Os produ-
tos de banda larga e TV paga tiveram uma aumento anual de ARPU 
de 4,8% e 8,3%, respectivamente.

Na telefonia móvel, o consumo de dados manteve a tendência de 
alta, com crescimento de 10,7% nesse tipo de receita (R$ 947 milhões). 
Este valor representou 54,1% do total das receitas de telefonia móvel 
pessoal da operadora no trimestre.

O B2B, área em que mais encolheu, foi também afetado por um 
primeiro trimestre atípico em 2016, que registrou receita acima do 
comum devido a contratos de prestação de serviços adicionais com 
clientes. Sem esse impacto, a queda teria sido menor nas receitas – em 
vez de encolher 17,7%, encolheria 10,2%. Diante da crise, a Oi man-
teve o foco em trazer para o B2B clientes de serviços digitais. Assim, TI 
e SVAs corporativos cresceram 2,9% em um ano, e já são 70,4% da 
receita total do segmento.

A Oi encerrou março com cobertura 2G em 3.404 municípios (93% 
da população urbana do país). O 3G abrangia 1.488 municípios 
(+12,9%) ou 80% da população urbana brasileira. E o 4G LTE alcan-
çava 284 municípios, que representam 62,5% da população urbana, 
um aumento de 11,1 p.p. O ARPU móvel foi de R$ 16,2, um aumento 
de 8,0% na comparação anual.

10/05/2017 - Telesíntese

Kassab diz não haver mais divergências e 
MP e PL da Oi devem sair esta semana

O ministro Gilberto Kassab afirmou que o PL que amplia o poder de intervenção da Anatel e a MP da 
recuperação de créditos já passou pela revisão da Casa Civil e está só dependendo da assinatura do presidente 
Michel Temer. Disse que as mudanças ao texto divulgado pelo MCTI serão mínimas, visto que as divergências 
internas foram superadas e ele tem a expectativa de que sejam remetidas ao Legislativo ainda esta semana

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Telecomunicações, 
Gilberto Kassab, disse hoje, 10, que os projeto de lei que amplia 
o poder de intervenção da Anatel na Oi e que a Medida Provisória 
que libera a negociação de créditos não tributários de empresas em 
recuperação judicial já foram liberados pela Casa Civil e dependem 
apenas agora da assinatura do presidente Michel Temer para serem 
enviados ao Congresso Nacional.

Embora o ministro não goste  de prever um prazo para que as 
medidas de governo aconteçam, ele tem a expectativa de que as duas 
proposições sejam enviadas ainda esta semana ao parlamento.

Segundo ele, o texto divulgado pelo seu ministério há cerca de 10 
dias– após a coletiva do presidente da Anatel – deverá ter poucas mu-
danças, visto que as divergências dentro do governo foram resolvidas.

As divergências foram superadas. As mudanças que serão feitas [ 

aos textos divulgados pelo MCTIC] serão mínimas, quase irrelevantes, 
naturais ‘a finalização de qualquer projeto de lei. A expectativa é de 
que possa sair esta semana, afirmou ele

Kassab  disse também que se sente confortável com o texto final 
divulgado (embora fontes do governo assinalem que o ministério teria 
propostas diferentes às negociadas pela Anatel no grupo de trabalho 
que acabou fechando o documento final) assinalando que os docu-
mentos representam a posição do governo.

“Se por ventura for necessária uma intervenção, a Anatel enten-
deu que era necessário um aperfeiçoamento da legislação. Através 
do debate interno do grupo do trabalho o governo elaborou a MP e 
o projeto, construído por vários ministério e coordenado pela Casa 
Civil”, disse o ministro.
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Lula a Moro: "Estou sendo julgado 
por um Power Point mentiroso"

Em suas alegações finais, o ex-presidente chamou a denúncia sobre o 
triplex de "eminentemente política" e criticou enfaticamente a mídia

 Enquanto recapitulava sua chegada ao poder, Lula foi repreendido 
por Moro. "Não é para fazer um apanhado do que o senhor fez no 
governo". O ex-presidente então respondeu: "Estou sendo julgado pelo 
que fiz no governo, pela construção de um Power Point mentiroso."

Na apresentação de sua denúncia sobre o caso em setembro passa-
do, Deltan Dallagnol, procurador da operação Lava Jato, apontou Lula 
como "comandante máximo" e expôs um slide de Power Point em que 
o nome do petista surgia ao centro, circundado por 14 razões pelas 
quais o procurador considerava o petista o principal beneficiário do 
esquema de desvios na Petrobras.

Lula chamou a tese do Ministério Público de que era o "comandante 
máximo" de "eminentemente política". "Aquilo é ilação pura, deve ter 
sido um ou alguns cidadãos, que, desconhecendo a política, fizeram 
um Power Point porque já tinham a tese anterior de que o PT era uma 
organização criminosa, de que o Lula é o chefe e que, portanto, eu 
montei o governo para roubar. Essa é a tese do contexto que está 
colocada."

Lula criticou ainda a atuação da imprensa, que, segundo ele, tenta 
"criminalizá-lo". "Desde março de 2014, são 25 capas na revista Istoé 
criando a imagem de monstro do Lula. Na revista Veja, 19 capas, na 
Época, 11." Em seguida, afirmou que os seus acusadores "nunca tive-
ram 10% do respeito que eu tenho por eles".

Moro perguntou, então, se Lula chama de acusadores a imprensa 
ou a própria operação. "Na medida em que foi feito um acordo de 
que não é possível na Lava Jato se condenar políticos importantes ou 
pessoas ricas sem o apoio da imprensa, se adotou primeiro a política 
de a imprensa criminalizar", afirmou o ex-presidente. 

Lula perguntou a Moro qual o crime que ele teria cometido. "Crime 
seria se eu tivesse comprado o apartamento, se tem documento que 
eu comprei, se me deram a chave, se eu dormi lá alguma vez". Moro 
então disse que a denúncia era baseada em ocultação de patrimônio. 
"Não basta levantar uma tese e uma pessoa ser massacrada em um 
meio de comunicação", respondeu o ex-presidente.

Ao fim, o petista implorou ironicamente para que seus acusadores 
mostrassem um documento para comprovarem a denúncia. "O Minis-
tério Público tem algum documento de que comprei o apartamento, 
alguma escritura? Pelo amor de Deus, mostrem. Meu problema não 
são meus adversários, o problema é que eu tenho neto de quatro anos 
e outro de cinco que me perguntam sobre isso."

O juiz então afirmou que iria interromper as declarações finais. 
“Estou falando em dois minutos, doutor Moro, o que se fala de mim 
há dois anos”, retrucou o petista. Moro negou que houvesse vazamen-
tos irregulares à mídia e afirmou que acusação “é publica” e não tem 
como manter sigilo sobre elas. “Há jornalistas que sabem o que vai 
acontecer um dia antes”, disse Lula. “Há o interesse de vazar, doutor 
Moro, porque esse julgamento tem de ser feito pela imprensa.” 

Lula então encaminhou-se para suas declarações finais: “Essa situ-
ação está difícil, sabe, doutor? Vou te dizer uma coisa para ficar com 
minha consciência leve: o comprometimento da Justiça e o compro-
metimento da acusação com a imprensa está levando a um impasse. 
Porque alguns canais de televisão e jornais fizeram disso a sua peça 
principal de notícia. E eles estão com dificuldade: ‘como é que isso vai 
acabar se esse tal de Lula for inocente?”

Lula falou aos procuradores da Lava Jato, “muito jovens”, que o Mi-
nistério Público não foi feito para isso. “A acusação tem que ser séria, 
fundamentada, ela não pode ser especulativa. E hoje, a acusação é 
muito mais feita pela capa dos jornais do que os dados concretos das 
perguntas que vocês me fizeram. Sinceramente, se for pelas pergun-
tas que vocês me fizeram, o doutor Moro nem deveria ter aceito essa 
acusação.”

Moro defendeu-se ao afirmar que a imprensa “não tem qualquer 
papel no julgamento desse processo”. “O senhor foi tratado com o 
máximo respeito e as perguntas que foram feitas, embora possam 
parecer difíceis, é porque existe uma acusação criminal.”

Lula lembrou então do caso da divulgação de conversas pessoais 
de Dona Marisa com os filhos do petista, autorizadas por Moro. “Eu 
não podia ter minha casa molestada sem que eu fosse intimado para 
uma audiência. Ninguém nunca me convidou. De repente, eu vejo um 
pelotão da Polícia Federal levantando até o colchão da minha cama 
achando que eu tinha dinheiro, doutor.”

No fim, Moro e Lula trocaram farpas. “Se existirem ‘sinais’ de que ele 
(Lula) será absolvido, prepare-se. Porque os ataques ao senhor vão ser 
muito mais fortes”, disse o petista ao juiz. Moro contra-atacou ao dizer 
que já é atacado por muita gente, “inclusive por blogs que suposta-
mente patrocinam o senhor”. “Padeço dos mesmos males, em certa 
medida.”

Assista ao depoimento de Lula:
https://www.youtube.com/watch?v=iVKJgShhOaE
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Reforma trabalhista: Temer busca 
senadores e MPT pede rejeição parcial

Audiência pública explicita divergências entre presidente do TST e procurador-geral do Trabalho. Ministério 
Público pede rejeição parcial do texto, apontando violações constitucionais

O projeto de lei de reforma trabalhista (PLC 38), em tramitação no 
Senado, foi tema de reunião de Michel Temer com parlamentares do 
PMDB e esteve no cardápio do jantar oferecido por Marta Suplicy (SP) 
aos colegas de bancada, ontem à noite. O governo quer aprovar o 
texto sem alterações, para evitar que o projeto retorne à Câmara. 
Nesta quarta-feira (10), em audiência conjunta das comissões de 
Assuntos Econômicos (CAE) e de Assuntos Sociais (CAS) do Senado, o 
presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ives Gandra Filho, 
e o procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Curado Fleury, explicita-
ram divergências.

O Ministério Público do Trabalho (MPT) divulgou nota técnica 
pedindo rejeição parcial do texto, ao apontar "violações à ordem 
constitucional, demonstrar o profundo prejuízo ao equilíbrio da 
relação capital-trabalho, bem como a facilitação das fraudes traba-
lhistas e da corrupção nas relações coletivas de trabalho, acrescido 
do aprofundamento da insegurança jurídica". Segundo o documento, 
uma reforma ampla, para ser legítima, precisa de amplo debate 
prévio com a sociedade e com as categorias atingidas, "o que não se 
verificou na Câmara dos Deputados, tendo em vista que a proposta 

tramitou com invulgar celeridade, não permitindo que a população 
sequer compreendesse todas as repercussões que serão geradas nas 
relações de trabalho".

Durante reunião de Temer com senadores do PMDB, o presiden-
te disse que poderia editar uma medida provisória que contemple 
algumas sugestões dos parlamentares, para garantir que o PLC 38 
seja mantido como veio da Câmara, aprovado como PL 6.787. O 
Planalto quer aprová-lo ainda em maio. Não alterar o texto seria 
uma "barbaridade", comentou a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR). O 
relator do projeto na CAE, Ricardo Ferraço (PSDB-ES), falou em "ajus-
tes" e disse que pretende entregar o seu parecer até o final deste mês. 

O presidente da Casa, Eunício Oliveira (PMDB-CE), lembrou que 
o PLC 38 será debatido em três comissões – além da CAE e CAS, a 
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Por enquanto, ele não 
comprometeu a apresentar pedido de urgência para a tramitação. 
"São os prazos naturais das comissões: de debate, de apresentação 
de relatório, de pedido de vista – vai ser natural que tenha pedido de 
vista – e de votação. 

Leia mais em: http://migre.me/wB1xi

10/05/2017 - Vermelho

Campanha contra desigualdade 
quer sistema tributário mais justo

Campanha Nacional pela Redução da Desigualdade Social no Brasil 
pede mudança no modelo tributário, preservação e amplicação de 
direitos sociais e aumento dos investimentos públicos em educação, 
entre outros pontos.

   Os dados socioeconômicos do Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDHM) apresentados pelo Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD) no Brasil, juntamente com o Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), não deixam dúvidas: temos 
um dos países mais desiguais do mundo. 

O que é possível fazer para mudar esse quadro? O Fórum Nacional 
pela Redução da Desigualdade Social tem algumas sugestões e elas 
fazem parte da Campanha Nacional pela Redução da Desigualdade 
Social no Brasil que será lançada nesta quinta-feira (11) em Brasília, a 
partir das 9h30 no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputa-
dos.
O lema da campanha é "Desigualdade: isso é da sua 

conta" e ela está estrutura em seis eixos:
* Mudar o modelo tributário
* Preservar e ampliar os direitos sociais
* Preservar e ampliar políticas públicas de valorização do trabalho
* Aumentar investimentos públicos em educação
* Reforçar a função social do Estado

* Ampliar a demo-
cracia e a participa-
ção social

A carga tributária 
brasileira é uma 
das mais injustas do 
planeta, pesando 
demais a população 
mais pobre, enquan-
to alivia para quem 
tem grande riqueza. 
Esse modelo tem que 
mudar para que as desigualdades no país sejam reduzidas. 

O manifesto da campanha destaca que alguns países têm um 
modelo de tributação mais justo, como os europeus, com cobrança de 
impostos mais focada sobre a renda do capital e grandes fortunas - a 
proporção é de 67% sobre a renda do capital e 33% sobre o consumo 
e a renda do trabalho. Enquanto isso, no Brasil, o percentual é inverso 
- 72% da arrecadação de tributos se dá sobre o consumo e a renda do 
trabalho, e apenas 28% sobre a renda do capital e a riqueza.

Leia mais em:   http://migre.me/wB1A0
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Linchamento de Lula é para quebrar classe trabalhadora
Em Curitiba, Presidente Nacional da CUT, Vagner Freitas, aponta que tentativa de criminalizar Lula é para 

tentar intimidar classe trabalhadora

O Presidente Nacional da CUT, Vagner 
Freitas, participou há pouco do Encontro pela 
Liberdade de Expressão, em Curitiba (PR), 
onde movimentos sindical e sociais prestam 
solidariedade ao ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, que será interrogado pelo juiz 
Sérgio Moro.

Para o dirigente, a direita fracassou mais 
uma vez ao acreditar que iriam transformar a 
capital paranaense em um tribunal de inquisição e destruição de Lula.

“Continuam esquecendo que o Brasil tem democracia, movimento 
social organizado, povo que luta, enfrenta, não tem medo”, falou.

Ele disse ainda que a defesa de Lula é, na verdade, um combate 
pela classe trabalhadora. “As pessoas me perguntam se estamos de-
fendendo o Lula e digo que não estamos aqui para defender a pessoa 
Luiz Inácio Lula da Silva, mas para defender a classe trabalhadora. A 
perseguição a ele é para mandar recado e tentar quebrar espinha dor-
sal da classe trabalhadora, pegar o exemplo principal da resistência. É 

para acabar com Previdência, direitos traba-
lhistas e liberdades democráticas”, falou.

Vagner ainda criticou a maneira como o 
Senado decidiu tocar a Reforma Trabalhista 
e apontou que a CUT fará resistência e não 
aceita conchavo para retirada de direitos.

“No mesmo dia em que estamos aqui, 
Senado faz manobra leviana de fazer passar 
toda a discussão da Reforma Trabalhista, 

votando o mesmo texto vil no Senado que saiu da Câmara. Fizemos 
conversa com senadores para tramitação democrática e resolveram 
que amanhã (11) e terça (16) têm audiência pública para depois votar 
o texto. Já ouvi dizer que foi combinado com uma ou outra central 
sindical que vão demandar uma medida provisória para o Temer pre-
servar uma ou outra garantia de direito, mas passando o texto original. 
A CUT não tem acordo com isso, não se reuniu e não fez nenhum 
conluio ou conchavo para retirar direitos dos trabalhadores”, falou.

10/05/2017 - Carta Capital

Novo projeto propõe criar imposto sobre grandes fortunas
Texto de senadora do PCdoB prevê três alíquotas, a maior de 1%, para os milionários

Promulgada há quase 30 anos, a Constituição brasileira prevê em 
seu artigo 153 a taxação das grandes fortunas, a ser feita pelo gover-
no federal, mas até hoje o Congresso não foi capaz de aprovar um 
projeto para regulamentar este dispositivo.

O primeiro projeto sobre o tema é de 1989 e foi apresentado pelo 
então senador Fernando Henrique Cardoso. De lá para cá, a mesma 
pauta foi apresentada no Congresso por pelo menos dez parlamenta-
res, de diferentes partidos: PT, PSOL, PV, PCdoB, PPS, além do próprio 
PSDB. O imposto, no entanto, nunca chegou a ser votado.

Em 2015, após a reeleição de Dilma e, diante da necessidade de 
um ajuste fiscal, o tema voltou à tona, mas não avançou. Na terça-

-feira 9, a senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) apresentou um 
novo projeto que propõe a instituição do imposto para os milionários 
brasileiros.

O projeto de lei do Senado 139/2017 prevê que o imposto será 
cobrado daquelas pessoas que tiverem patrimônio líquido superior a 
um valor equivalente a oito mil vezes o limite mensal de isenção do Im-
posto de Renda para Pessoa Física (IRPF). Como atualmente este limiar 
é uma renda de pouco mais de 1,9 mil reais, o imposto seria cobrado 
em 2017 das pessoas que têm mais de 15,2 milhões de reais.

A partir daí, o texto prevê três faixas de tributação, com três alíquotas 
diferentes. A primeira faixa de cobrança vai de patrimônio líquido entre 
oito mil a 25 mil vezes o limite mensal de isenção do IRPF (cerca de 
47,6 milhões), com alíquota de 0,5% do valor do patrimônio.

A segunda faixa de cobrança vai de 25 mil a 75 mil vezes o limite 
mensal de isenção do IRPF (cerca de 142,8 milhões), com alíquota de 
0,75%. Os patrimônios equivalentes a mais de 75 mil vezes o limite 
mensal de isenção do IRPF pagarão 1% de imposto.

O projeto estabelece critérios para o cálculo do patrimônio líquido, 
excluindo alguns bens, como o imóvel de residência, os instrumentos 
de trabalho e direitos de propriedade intelectual. Também poderão ser 
abatidos do imposto devido os valores pagos a título de outros tributos 
referentes a bens, como o IPTU.

O projeto que cria o imposto sobre grandes fortunas determina 
ainda que os valores arrecadados sejam aplicados prioritariamente em 
saúde e educação.


