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SINAL – Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central 
Av. Paulista, 1754 - 14º andar - cjs. 141/144 - São Paulo SP – CEP 01310-920 

Servidor do Banco Central do Brasil, o Sinal-SP o convida a
acessar, curtir e participar de nossas mídias digitais:

portal.sinal.org.br/regionais/sao-paulo facebook.com/sinal.sp@sinalsp

ouvi-lo!

REDES SOCIAIS
O Sinal quer 
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Pesquisa de satisfação
Almoço no Vento Haragano

 Clique aqui para participar

REFORMA  COLOCA EM XEQUE O DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DOS APOSENTADOS COM DOENÇA INCAPACITANTE

A luta contra essas e outras medidas se manterá na PEC do Senado e no STF, onde questionaremos absolutamente tudo o que for possível 
quanto aos direitos retirados dos servidores.

O § 21 do Art. 40 da CF aprovada em 88 estabeleceu para os 
beneficiários do regime previdenciário portadores de 
doença incapacitante, a incidência da CPSS apenas sobre 

a parcela que superasse o “o dobro do limite máximo estabelecido 
para os benefícios do RGPS”, ou seja, acima do chamado “duplo-
teto”.

Este justo direito, no entanto, está em cheque com a aprovação da 
nova Previdência, que em seu art. 35, inciso I, alínea “a”, revogou o 
dispositivo garantidor do benefício.

A disposição que passaria a valer para esses casos seria o § 18 do 
Art. 40 da CF, com a seguinte redação: Incidirá contribuição sobre os 
proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de 
que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para 
os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 
201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares 
de cargos efetivos.

Assim, ao lado das medidas de retrocesso e confisco já largamente 
denunciadas e combatidas nos últimos meses, tal mudança acentua 
ainda mais o caráter de desmonte que a reforma da Previdência 
trouxe não só em relação aos direitos trabalhistas e previdenciários, 
mas também à proteção da saúde dos trabalhadores.

Sinal consegue primeira vitória 
na Justiça contra reforma previdenciária

Leia mais no Apito Brasil

É HOJE
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