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BOLETIM 368
Brasília, 9 de junho de 2017

Acordo político estabelece
calendário de votações da
reforma trabalhista
Os integrantes da Comissão de Assuntos
Sociais (CAS) firmaram, nesta quinta-feira (8), um
acordo sobre a tramitação do Projeto de Lei da
Câmara (PLC) 38/2017, da reforma trabalhista. Na
próxima terça-feira (13), o relatório do senador
Ricardo Ferraço (PMDB-ES) será lido na comissão,
assim como os votos em separado a serem
apresentados pela oposição. A votação do texto
deve ocorrer no próximo dia 20.
Na sequência, na quarta-feira (21), o texto
será lido na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ), assim como prováveis textos
alternativos da oposição. A votação na comissão
está agendada para a reunião do dia 28 de junho. A
partir daí, a matéria seguirá para análise do
Plenário.
Paulo Paim (PT-RS), que esteve à frente da
elaboração deste calendário, ao lado de Jucá,
destacou que firmar um entendimento para o
encaminhamento da análise, independentemente
do resultado da proposição, é bom para o
Parlamento. A oposição temia que o processo
legislativo fosse abreviado, e que o texto fosse
analisado em regime de urgência, sem passar por
todas as comissões previstas.

— É positivo para as boas relações,
independente do resultado. E que no voto se
decida — afirmou.
Calendário - A intenção inicial era que o
relatório de Ricardo Ferraço, que não fez
alterações ao texto aprovado na Comissão de
Assuntos Econômicos (CAE) na última terça-feira
(6), já fosse lido nesta quinta-feira (7). Mas os
senadores da oposição questionaram o
cumprimento dos prazos.
Apesar de estar na pauta desde a terçafeira, o relatório só foi incluído na quarta à tarde. A
oposição exigia que houvesse um intervalo de pelo
menos 48 horas desde a inclusão. A presidente da
CAS, senadora Marta Suplicy (PMDB-SP), frisou que
a montagem da pauta é uma prerrogativa sua e que
não havia irregularidade em pautar o projeto.
Fonte: Agência Senado
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Com reforma trabalhista,
89% temem não sustentar
família, diz pesquisa
Levantamento aponta ainda que 69% não
consideram possível se aposentar a partir da
aprovação das regras propostas pelo governo
A rejeição dos trabalhadores às reformas
pretendidas pelo governo de Michel Temer está
associada à insegurança deles em relação ao
futuro. O temor de que as mudanças possam levar
ao empobrecimento das famílias brasileiras é
generalizado.
Um dos recortes da pesquisa CUT/Vox
Populi divulgada em primeira mão por CartaCapital
aponta que, com a reforma trabalhista e a eventual
aprovação do contrato de trabalho intermitente,
89% preveem não conseguir sustentar suas famílias
a partir das mudanças. Realizado entre 2 e 4 de
junho, o levantamento revela que 75% dos
entrevistados reprovam o desempenho de Temer à
frente da Presidência.
A pesquisa questionou os entrevistados
sobre pontos específicos das reformas do governo.
Além do alto número de brasileiros que preveem
serem incapazes de sustentar suas famílias com o
contrato de trabalho intermitente, 90% afirmam
que não teriam coragem de fazer um crediário ou
financiamento para comprar uma casa, um carro
ou um eletrodoméstico se o contrato de trabalho
for temporário.
A rejeição à prevalência da negociação
coletiva sobre o disposto na Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), outro item da reforma

trabalhista atualmente em tramitação no Senado,
também é alta. O levantamento aponta que 68%
consideram a proposta mais favorável aos patrões
e menos aos empregados.
Quando o tema é a reforma da Previdência
de Temer, 69% dos entrevistados avaliam que não
conseguirão se aposentar a partir da aprovação das
novas regras. Entre aqueles que ainda acreditam
poder recorrer à Previdência, 21% acham possível
garantir o benefício mínimo após 25 anos de
contribuição. Em relação à obtenção do benefício
máximo, apenas 3% acreditam que conseguirão se
aposentar depois de 40 anos de contribuição.
Fonte: Carta Capital

TSE deve encerrar hoje
julgamento da cassação da
chapa Dilma-Temer
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve
concluir hoje (9) o julgamento da ação em que o
PSDB pede a cassação da chapa Dilma-Temer,
vencedora das eleições de 2014. A sessão está
marcada para começar às 9h, com a finalização do
voto do relator, ministro Herman Benjamin. Ficou
acertado que, após o voto do relator, cada ministro
terá cerca de 20 minutos para proferir o voto.
Na primeira parte de seu voto, Herman
Benjamin afirmou que a campanha da chapa
praticou abuso de poder político e econômico por
ter recebido propina como doação eleitoral. Ele
ponderou, no entanto, que os crimes atribuídos à
chapa vencedora também foram praticados por
outros partidos.
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processo foi reaberto porque o PSDB questionou a
aprovação. Segundo entendimento do TSE, a
prestação contábil da presidente e do vicepresidente é julgada em conjunto.
Fonte: Agência Brasil

Na sessão de ontem (8), a Corte também
debateu o pedido feito pelos advogados da chapa
para retirar do processo as delações de executivos
da Odebrecht. Para os advogados, fatos que não
constam na petição inicial, protocolada pelo PSDB
em 2014, não podem ser alvo do julgamento.
Apesar da manifestação do relator contra a
retirada, quatro dos sete ministros indicaram que
devem votar a favor das defesas, mas a deliberação
deve ser confirmada somente hoje.
Após o relator, deverão votar os ministros
Napoleão Nunes Maia, Admar Gonzaga, Tarcisio
Vieira, Rosa Weber, Luiz Fux, e o presidente do
tribunal, Gilmar Mendes.
Ação - Depois do resultado das eleições de
2014, o PSDB entrou com a ação, e o TSE começou
a julgar suspeitas de irregularidade nos repasses a
gráficas que prestaram serviços à campanha
eleitoral de Dilma e Temer. Recentemente, o
relator Herman Benjamin (foto) decidiu incluir no
processo o depoimento dos delatores ligados à
empreiteira Odebrecht investigados na Operação
Lava Jato. Os delatores relataram que fizeram
repasses ilegais para a campanha presidencial.
Em dezembro de 2014, as contas da
campanha da então presidente Dilma Rousseff e de
seu vice, Michel Temer, foram aprovadas com
ressalvas e por unanimidade no TSE. No entanto, o

Trabalhador com câncer
poderá ter estabilidade no
emprego
Por unanimidade, a Comissão de Assuntos
Sociais (CAS) do Senado Federal aprovou projeto
de lei (PLS 14/2017) do senador Eduardo Amorim
(PSC-SE) que concede garantia de emprego por um
ano, no mínimo, ao segurado da Previdência Social
com câncer que receber auxílio-doença. O relator,
senador Paulo Paim (PT-RS), apresentou parecer
pela aprovação da proposta.
A proposta foi aprovada em decisão
terminativa na CAS. Assim, se não houver recurso
para análise pelo Plenário do Senado, o PLS
14/2017 seguirá diretamente para a Câmara dos
Deputados.
O autor do projeto pretende estender ao
segurado com câncer, após o término do auxíliodoença, a garantia de permanência no emprego
estabelecida pela Lei 8.213/1991 (Lei de Benefícios
da Previdência Social). O benefício da estabilidade
seria assegurado ao trabalhador mesmo que a
doença seja anterior a sua filiação no sistema
previdenciário e independentemente de ele ter
sofrido, ou não, acidente de trabalho.
Eduardo Amorim ressaltou que a pessoa
acometida pelo câncer já passa por um momento
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difícil da sua vida e não deveria ter mais um
sofrimento com a perda do emprego.
No parecer, Paim ressaltou a “pertinência e
oportunidade” da proposta. Ele observou que, na
falta de regramento legal sobre a questão, decisão
do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tem
assegurado o direito à reintegração para os casos
de dispensa de empregados acometidos por
câncer.
“A dispensa injustificada, além de
representar um ato discriminatório, pode
ocasionar nesse trabalhador sérios transtornos,
como o de levá-lo a desenvolver uma depressão
profunda. Esse projeto corrige, portanto, grave
lacuna de nossa legislação trabalhista tendo em
vista que o trabalhador apto para o retorno às
atividades tem iguais condições de produzir e de
contribuir para a empresa”, considerou Paim no
parecer.
Fonte: Agência Senado

Validade de negociação
direta entre empregados e
Braskem depende de prova
de recusa de sindicato
A Subseção 1 Especializada em Dissídios
Individuais do Tribunal Superior do Trabalho
determinou que o Tribunal Regional do Trabalho da
4ª Região (RS) verifique a existência ou não de
provas de que o Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria Química e Petroquímica de Triunfo
(Sindipolo) teria se recusado a participar de
negociação com a Braskem S/A, resultando na

celebração de acordo coletivo diretamente com a
comissão de empregados. Segundo o relator,
ministro João Oreste Dalazen, somente essa
circunstância pode afastar a exigência da tutela
sindical na negociação coletiva.
O acordo, que vigorou de 1997 a 1999,
alterou o regime vigente até então, de cinco turnos
contínuos de revezamento de oito horas cada, para
quatro de 12 horas cada, com descanso de 24
horas. O Sindipolo ajuizou ação tentando anular o
acordo, firmado sem sua participação, e o
pagamento das horas extras excedentes à sexta
diária e reflexos.
O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª
Região (RS) declarou a invalidade do acordo e
deferiu as horas extras. A decisão baseou-se no
inciso XIV, artigo 7º, da Constituição Federal, que
garante aos trabalhadores jornada de seis horas
para trabalho em turnos ininterruptos de
revezamento, “salvo negociação coletiva”, e no
inciso VI do artigo 8º da CLT, que prevê a
obrigatoriedade da participação sindical.
A Braskem recorreu pedindo a análise da
constitucionalidade do artigo 617 da CLT, segundo
o qual os empregados que decidirem celebrar
acordo com as empresas devem dar ciência ao
sindicato para que este assuma a direção dos
entendimentos. A decisão, no entanto, foi mantida
tanto pelo Regional quanto pela Segunda Turma do
TST.
SDI-1 - Nos embargos à SDI-1, a Brasken
insistiu que o artigo 617 da CLT confere validade ao
acordo firmado diretamente entre empresa e
empregados.
Segundo o ministro João Oreste Dalazen,
relator dos embargos da Brasken, a questão a ser
discutida pela SDI-1 diz respeito somente à
compatibilidade do artigo 617 da CLT com a
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Constituição Federal. E, no seu entendimento, o
dispositivo foi recepcionado pela Constituição. “A
exigência constitucional inafastável é de que o
sindicato seja instado a participar e participe da
negociação coletiva, ainda que para recusar a
proposta patronal”, afirmou. “A resistência, em
tese, da cúpula sindical em consultar as bases,
todavia, não constitui empecilho a que os próprios
interessados, regularmente convocados, firmem
diretamente o pacto coletivo com a empresa, na
forma da lei”, afirmou.
No entanto, o relator assinalou que não é
suficiente “o simples envio de missivas e o decurso
de prazo diminuto” para que se dispense a
intermediação do sindicato no acordo entre
empregados e empresa. “A grave exceção à
garantia de tutela sindical só se justifica quando
sobressaem a livre manifestação de vontade dos
empregados e a efetiva recusa da entidade
profissional em representar a coletividade
interessada”, destacou.
Nesse sentido, Dalazen observou que a SDI1 não tem elementos para decidir se houve ou não
a recusa. De um lado, o Sindipolo afirma que não
se recusou a negociar e, pelo contrário, discutiu a
proposta em assembleia, com a recusa expressa da
categoria em aceitar a mudança dos turnos. De
outro, a empresa aponta a omissão do sindicato e
a ausência de realização de assembleia geral para
debater a questão. Por isso, propôs o retorno dos
autos ao Regional, para a verificação dos fatos e
provas.
A decisão foi por maioria, vencidos os
ministros Vieira de Mello Filho, Augusto César Leite
de Carvalho, José Roberto Freire Pimenta e Hugo
Carlos Scheurmann.
Fonte: TST
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