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MarcoAurélio Vigário

O acesso ao seguro-desem-
prego vai ficar mais difícil pa-
ra o trabalhador a partir de
amanhã,28. Essa e outrasmu-
danças previdenciárias intro-
duzidas pelas medidas provi-
sórias (MPs) 664e665 têm im-
pacto relevante nas relações
entre patrão e empregado e
são alvo mais de críticas que
deelogios.Devidoàcaracterís-
tica de seu ciclo produtivo, o
campo é um dos setores mais
afetados.

O vice-presidente da Fede-
ração dos Trabalhadores na
Agricultura do Estado de
Goiás (Fetaeg), Antônio Lucas
Filho, lembra que no campo a
maioria dos contratos segue o
calendário da safra. “O traba-
lhador fica empregado por
trêsaquatromeses,depoispas-
sa vários meses desemprega-
do; com anova regra, ele nun-
ca vai acessar o segu-
ro-desemprego”, argumenta.

Lucas Filho acredita que o
trabalhador não deveria pagar
porerrosdoprogramaedogo-
verno federal. A medida foi
anunciada no final de 2014
soba justificativade combater
desvios e economizar cerca de
R$ 18 bilhões por ano, o que
ajudaria a reduzir o déficit fis-
cal. “Vamos nos manifestar
contra a mudança no Grito da
Terra em Goiás e pedir aos de-
putados que derrubem ela no
Congresso”,adianta.

Para não perder validade,
asduasMPsprecisamservota-
das pelos congressistas em até
120 dias após a publicação no

Diário Oficial, ou seja, até o
fim de abril. Elas receberam
741 propostas de emendas de
deputados e senadores e apre-
visãoéqueodebate sobreo te-
ma esquente a partir de mar-
ço. “Uma alternativa é abrir
uma exceção para o trabalha-
dor rural”, sugereovice-presi-
dentedaFetaeg.

JOVENSPREJUDICADOS

OadvogadotrabalhistaFer-
nandodeAlmeidaPradoSam-
paio reforça que os emprega-
dosdaagroindústriaedacons-
trução civil, sobretudoos mais
jovens, que costumam ser alo-
cados nas vagas temporárias e
maisprecárias, sãoosmaispre-
judicados pelas mudanças nas
regras previdenciárias. Ele
também defende algum tipo
deconcessãoparaessescasos.

“Muitos dos safristas não
vão conseguir obter os 18 me-
ses necessários para dar entra-
da no seguro-desemprego; no
casodaagroindústria,os traba-
lhadores rurais foram prejudi-
cados e os empregadores ru-
rais não serão beneficiados; a
mudança foi ruim para os dois
lados”, afirma o advogado,
mestreemDireitopelaPontifí-
cia Universidade Católica de
SãoPaulo (PUC-SP).

De acordo com ele, um dos
possíveis efeitos da mudança
na regra do seguro-desempre-
go seria reduzir a rotatividade
de mão de obra. “Mas, no caso
da agroindústria, ainda tenho
dúvidassevaiaumentaro tem-
podepermanênciadosempre-
gados, porque a atividade tem
picos de trabalho determina-

dos pela safra e condições
climáticas”,diz.

Outraalteraçãocomimpac-
to importanteparaoemprega-
dor está relacionada ao auxí-
lio-doença. Antes, a empresa
eraresponsávelpelopagamen-
to do salário do colaborador
nosprimeiros15diasdeafasta-

mento.Apartirdo16ºdia,oen-
cargopassava ao INSS. Agora,
aMP664determinaqueocon-
tratante deve manter o salário
integral nos primeiros 30 dias.
“Um custo injusto, se conside-
rarmos que as empresas já pa-
gam altos impostos para a
Previdência”,avaliaSampaio.

Nocampo,muitos contratos seguemocalendáriodas safrasdasdiferentes culturas

Trabalho

Mesmocomadetermina-
ção de arcar com o auxí-
lio-doença pelo dobro do
tempo,nogeral,oemprega-
dor rural deve se beneficiar
das novas regras. Essa é a
opiniãodaassessora jurídi-
cadaFederaçãodaAgricul-
tura e Pecuária de Goiás
(Faeg), Rosirene Curado.
Elaacreditaqueaexigência
de comprovar o triplo do
tempodecontribuiçãopara
teracessoaoseguro-desem-
prego vai fixar o trabalha-
dorruralpormais tempona
propriedade,reduzindocus-
tos para o contratante.
“Umacoisavaiacabarcom-
pensandoaoutra”,prevê.

Aadvogadaexplicaque,
quando o trabalhador dei-
xaafazenda,oempregador
precisa interromper o ciclo
deprodução,fazeroutrase-
leção e contratar e treinar o
novo colaborador. “É um
tendão de Aquiles para o
produtor porque há custos
financeiros e administrati-
vos envolvidos.Vários em-
presários já perceberam
que,seháprejuízocomoau-
xilio-doença por um lado,
háganhocomoseguro-de-
sempregoporoutro”,diz.
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Trabalhador rural é um dos mais
afetados por mudanças em regras
previdenciárias

SEGURO-DESEMPREGO
Antes poderia ser requerido com
6 meses de carteira assinada,
agora há diferentes prazos: na 1ª
solicitação, 18 meses; na 2ª, 12
meses; na 3º, 6 meses.

AUXÍLIO-DOENÇA
Nos primeiros 30 dias de
afastamento, o trabalhador deve
receber o salário integral pago
pela empresa – antes responsável
pelos primeiros 15 dias. O INSS
só paga o benefício a partir daí e
com teto baseado nas últimas 12
contribuições.

PENSÃO POR MORTE
Antes não havia limite de tempo e
era paga integralmente. Agora não.
No caso de dependente, é preciso
ter havido contribuição com o INSS
por 24 meses no mínimo. Cônjuge
deve comprovar casamento ou
união estável por ao menos 2
anos. Benefício é de 50% do valor

original, com acréscimo de 10% por
dependente. Deixa de ser vitalício.
É pago por período proporcional à
expectativa de vida.

ABONO SALARIAL
No valor de um salário mínimo,
anual, o benefício era recebido por
quem tinha remuneração mensal
de até 2 salários mínimos e tinha
trabalhado pelo menos 30 dias no
ano. Agora só tem acesso a ele
quem trabalha no mínimo 6 meses
no ano.

SEGURO-DEFESO
Destinado a pescadores artesanais
e pago nos períodos em que
a atividade é proibida para
reprodução de espécies. Tem valor
de um salário mínimo. A partir de
agora, não pode ser acumulado
com outro benefício, como auxílio-
doença. Para ter direito, o pescador
deve comprovar ao menos 3 anos
de registro oficial na atividade.

O QUE MUDA
Principais alterações feitas pelas MPs 664 e 665

Fonte: MPs 664 e 665 e portal G1.


