, DE 2017

Da COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS, em
decisão terminativa, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 565, de 2007, do Senador Paulo Paim,
que “acrescenta § 7° ao art. 6º da Lei nº 10.820, de
dezembro de 2003, que dispõe sobre a vedação de
diferenciação nas condições ao aposentado,
pensionista e trabalhadores da ativa”.

RELATORA: Senadora ROSE DE FREITAS

I – RELATÓRIO
Esta Comissão recebe, para decisão terminativa, o Projeto de
Lei do Senado (PLS) nº 565, de 2007, de autoria do Senador Paulo Paim, que
altera a Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a
autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras
providências.
O PLS acrescenta § 7º ao art. 6º da referida Lei com o objetivo
de vedar, nas operações de crédito com desconto em folha para aposentados
e pensionistas do Regime Geral de Previdência Social, “a cobrança de taxas
de custos financeiros superiores aos menores custos suportados por
trabalhadores da ativa”.
Para justificar a apresentação da proposta, o autor afirma que a
cobrança de taxas de juros mais altas para aposentados e pensionistas
caracterizaria discriminação contra a pessoa idosa, infração prevista pela Lei
nº 10.471, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso). Esclarece, ainda,
que as taxas de juros e tarifas cobradas aos trabalhadores da ativa são
normalmente disciplinadas por convênios, que possibilitam condições
financeiras mais favoráveis do que as que são normalmente impostas a
aposentados e pensionistas.
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Por força da aprovação do Requerimento nº 569, de 2011, o PLS
nº 565, de 2007, passou a tramitar em conjunto com outros projetos, também
distribuídos à CAS e à CAE (em decisão terminativa).
Em 2014, na CAS, foi aprovado Parecer do Senador Cyro
Miranda, recomendando a declaração de prejudicialidade dos Projetos de Lei
do Senado nºs 300, de 2005, e 641, de 2007; e contrário aos Projetos de Lei
do Senado nºs 276, 345 e 565, todos de 2007, que tramitavam em conjunto.
No mesmo ano, o PLS em análise foi arquivado, junto com os
demais, ao final da 54ª Legislatura, nos termos do art. 332 do Regimento
Interno e do Ato da Mesa nº 2, de 2014.
Em 2015, foi desarquivado e distribuído a CAS, em decisão
terminativa, dada sua apreciação anterior pela CAE.
II – ANÁLISE
Compete a esta Comissão, nos termos do art. 100, I, do
Regimento Interno do Senado Federal, manifestar-se, em decisão
terminativa, sobre a constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade,
técnica legislativa e mérito do projeto de lei em tela.
Em relação aos aspectos jurídicos, nada temos a contestar. O
projeto aborda assunto relacionado com “instituições financeiras e suas
operações” e, ainda que indiretamente, guarda relação com o Direito do
Trabalho e o Direito Previdenciário. A parte financeira consta explicitamente
do inciso XIII do art. 48 da Constituição, que trata das matérias sobre as
quais o Congresso Nacional pode dispor, com sanção do Presidente da
República. As temáticas trabalhista e previdenciária constam da regra geral
de competência da União, no caput do mesmo artigo. A iniciativa pode ser
exercida por Parlamentar, nos termos dos incisos I, VII e XXIII do art. 22.
Não há, finalmente, invasão da iniciativa privativa do Presidente da
República, estabelecida no art. 61, § 1º, da Constituição Federal.
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O PLS em análise foi distribuído, inicialmente, às Comissões de
Assuntos Econômicos (CAE) e de Assuntos Sociais (CAS), cabendo à última
a decisão terminativa. Na CAE, o PLS nº 565, de 2007, foi aprovado
mediante parecer do Senador João Tenório, que apresentou emenda de
redação alterando a ementa do projeto.
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Em relação à técnica legislativa, havia um erro de redação do
projeto, em sua ementa, que foi corrigido por emenda de redação apresentada
pelo relator do projeto na CAE, Senador João Tenório.

O PLS em análise propõe que a taxa de juros cobrada de
beneficiários do INSS não poderá ser superior à menor taxa cobrada de
trabalhadores na ativa, o que garante que os beneficiários do INSS pagarão
as menores taxas de juros do mercado nas operações com desconto em folha
de pagamento. A partir de sua aprovação, os benefícios dos convênios que
os trabalhadores da ativa normalmente firmam com instituições financeiras
passarão a ser estendidos aos aposentados e pensionistas.
Uma medida desta natureza é necessária principalmente porque
os aposentados não dispõem de estrutura de defesa sindical semelhante
àquela dos trabalhadores sindicalizados. Quando negociam com as
financeiras o fazem solitariamente, sem informações claras sobre as taxas,
os cálculos e os juros aplicados. Se estivessem melhor organizados e
negociando em grupo teriam certamente juros menos elevados, informações
mais detalhadas e mais segurança contra as fraudes e manipulações.
Dados disponibilizados pelo Banco Central mostram que, no
mês de maio de 2017, a taxa de juros média cobrada nos empréstimos com
desconto em folha para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS foi de 27,8% ao ano. Essa taxa de juros seria mais
baixa para beneficiários do INSS do que para trabalhadores na ativa, mas
representa apenas uma média, com possíveis exceções, e não nos parece
adequada e justa, dado o baixíssimo risco de inadimplência no crédito para
aposentados, que têm o pagamento mensal de seus benefícios garantidos pelo
INSS, enquanto os trabalhadores da iniciativa privada podem perder o
emprego a qualquer momento.
Argumenta-se contra o projeto que a probabilidade de o
aposentado ou pensionista vir a falecer é mais elevada do que a de um
trabalhador da ativa, logo o risco de inadimplência seria maior. Haveria aí,
então, uma razão técnica. Entendemos que tal argumento só seria aplicável
em condições de concorrência perfeita. No Brasil, os lucros dos bancos não
param de aumentar, mesmo com a redução das taxas fixadas pelo Banco
Central. O empréstimo consignado é grande fator de lucratividade e gira
centenas de bilhões de reais. O tratamento igualitário, entre aposentados e
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Passaremos, então, a análise do mérito da matéria.
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conveniados da iniciativa privada, no tocante a empréstimos consignados,
representará apenas uma pequena redução nos lucros.

III – VOTO
Diante do exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei
do Senado nº 565, de 2007, com a emenda de redação aprovada na CAE.

Sala da Comissão,

, Presidente

, Relatora
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Assim sendo, estamos convictos em relação ao mérito inegável
da iniciativa, razão pela qual merece ser acolhida.

