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BOLETIM 386
Brasília, 10 de julho de 2017
Em alerta o movimento sindical!

Senado deve concluir
votação da reforma
trabalhista nesta terça
Depois de mais de dois meses de debates e
864 emendas de senadores apresentadas, o
Senado deve concluir nesta terça-feira (11), a partir
das 11h, no plenário, a votação da chamada
reforma trabalhista. O PLC 38/2017 será votado na
forma do texto aprovado pela Câmara dos
Deputados, pois os relatores Ricardo Ferraço
(PSDB-ES) e Romero Jucá (PMDB-RR) não
aceitaram qualquer uma das sugestões de
mudança defendidas por senadores não só da
oposição, mas também da base governista.
Entretanto, há a promessa de que o presidente
Michel Temer vetará os pontos mais polêmicos da
proposta.
Na quinta-feira (6), pouco antes de assumir
a Presidência da República interinamente, o
presidente do Senado, Eunício Oliveira, informou
que a discussão do projeto já foi encerrada. Na
próxima terça (11), acrescentou, os líderes de
partidos e de blocos partidários poderão
encaminhar a votação, que é quando o líder orienta
sua bancada para aprovar ou rejeitar o projeto.
Não haverá discursos de senadores que não são
líderes. Em seguida, haverá a votação nominal por

parte dos senadores e o resultado é divulgado logo
depois.
Dando continuidade aos trabalhos, as
emendas que receberam parecer contrário
deverão ser votadas em globo, ou seja, todas juntas
de uma vez e, provavelmente, em votação
simbólica. Todas têm parecer pela rejeição. A partir
daí, o Plenário passará a votar as emendas
destacadas para votação em separado pelos
partidos ou blocos partidários. A votação de cada
destaque também poderá ser encaminhada pelas
lideranças.
Individualmente, cada senador também
pode pedir para que uma emenda ao projeto seja
destacada para votação em separado. No entanto,
para que esse tipo de requerimento seja apreciado,
é preciso a concordância da maioria do Plenário, o
que dificilmente ocorre. Já os destaques
apresentados pelos partidos ou blocos têm de ser
obrigatoriamente colocados em votação. Partidos
que têm entre três e oito senadores podem
apresentar apenas um destaque; entre 9 e 14
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senadores, dois destaques; partidos com mais de
14 senadores, três destaques.
Se alguma alteração for aprovada pelos
senadores, o PLC terá de voltar para nova análise
da Câmara dos Deputados. Caso os senadores
confirmem o texto sem mudanças, o projeto
seguirá para sanção presidencial no dia seguinte.
Fonte: Agência Senado

Governo mantém vantagem
na votação da reforma
trabalhista, alerta Diap
“A conta que deve ser feita não é quantos
votos o governo teria hoje e sim quantos votos
nosso lado tem. Hoje, nosso teto bate em 30 votos,
o que está longe de nos dar alguma expectativa de
mudar o resultado no plenário na votação da
reforma trabalhista”. O alerta do Diap
(Departamento Intersindical de Assessoria
Parlamentar).
Nesta sexta (7), o site do jornal O Estado de
S. Paulo noticiou que o governo teria 42 dos 41
votos necessários. Setores do sindicalismo leram a
informação como resultado do desgaste de Temer.
Toninho comenta: “Ainda que o governo perca
quatro ou cinco votos, manterá larga vantagem no
Senado”. Ele orienta que o movimento não
descuide da pressão e busque negociar melhorias.
Mercado - No encaminhamento das
reformas, o governo passa a ter apenas papel
formal. “Quem dá as cartas de verdade é o
mercado. Os parlamentares estão preocupados
com a eleição e as fontes de financiamento, oficiais
ou paralelas. Eles manobram com a aprovação de

emendas, mas ainda assim precisam de recursos
para suas campanhas. E isso quem pode garantir é
o setor privado”, diz Toninho.
Denúncias - Para o diretor do Diap, a onda
crescente de denúncias enfraquece Temer e seu
governo. Mas não tem impacto direto no
encaminhamento das reformas. Segundo Toninho,
“o mercado tem interesses próprios, autonomia e
influência no Congresso.”
Oportunidades – Conforme o consultor do
Diap Antônio Augusto de Queiroz, o setor privado
teve três oportunidades de impor a agenda liberal
e a desregulamentação nas relações de trabalho,
ou seja, na Constituinte, na revisão constitucional e
com FHC. “Mas a eleição de Lula travou essa
possibilidade”, ele observa.
Pressão - Daqui até a votação pelo plenário,
a pressão sindical deve continuar. Toninho orienta
o contato direto senador por senador, outras
formas de pressão nas bases dos políticos e,
também, “no que for possível, extrair o máximo de
eventual negociação com o governo e sua base”.
Fonte: Agência Sindical

Semana na Câmara tem
relatório de denúncia
contra Temer na CCJ
A discussão na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ) em torno da denúncia
apresentada contra o presidente Michel Temer
estará no centro das atenções da Câmara dos
Deputados nesta semana. A acusação foi
apresentada pela Procuradoria-Geral da República
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(PGR) e, para ter prosseguimento perante a Justiça,
precisa ser admitida pelos deputados em duas
etapas de votação: primeiro na CCJ, depois no
plenário.
O trâmite na CCJ terá início nesta segundafeira (10) à tarde, com a leitura do parecer do
relator
Sérgio
Zveiter
(PMDB-RJ)
pela
admissibilidade ou não da denúncia. Ainda na
segunda-feira, logo após a apresentação do relator,
a defesa de Michel Temer deve fazer a exposição
oral de seus argumentos na CCJ.
A partir de quarta-feira (12), os membros da
comissão devem começar a fase de debates em
torno do parecer. A expectativa é que a discussão
se estenda por mais de 40 horas, já que a
presidência da comissão permitiu que todos os 66
membros e seus respectivos suplentes tenham
direito à fala por até 15 minutos.
Há a possibilidade de até 40 deputados não
membros, 20 contrários e 20 favoráveis ao
processo, se manifestam por até 10 minutos cada.
A lista de inscrição para os oradores será aberta
meia hora antes da sessão de quarta-feira. A
presidência do colegiado já adiantou que os
trabalhos da comissão não vão se estender pela
madrugada.
Até o momento, ainda não foi definida data
para votação do parecer pelo colegiado. Mas, de
acordo como Regimento Interno da Câmara, a
comissão deve encerrar a tramitação da denúncia
no prazo de até cinco sessões contadas a partir da
entrega da defesa escrita de Michel Temer,
ocorrida em 5 de julho. Na última sexta-feira (7), os
deputados governistas garantiram quórum no
plenário com o objetivo de acelerar o processo,
contando o prazo de uma das cinco sessões.
Em decorrência da relevância da matéria e
para evitar confusão, o acesso à sala da CCJ ficará

restrito aos parlamentares, servidores autorizados
e imprensa credenciada. O ingresso de pessoas na
Câmara portando banners, cartazes, faixas e
similares ficará proibido e caberá aos agentes do
Departamento de Polícia Legislativa o controle do
fluxo. O mesmo procedimento foi adotado durante
a análise do processo de impeachment da então
presidenta Dilma Rousseff.
Plenário - Para além da CCJ, no plenário da
Câmara três medidas provisórias (MPs) trancam a
pauta de votação. Entre elas, a MP 772/2017, que
dispõe sobre a inspeção sanitária e industrial dos
produtos de origem animal. Está prevista também
a discussão do projeto de lei que introduz no
Código Penal brasileiro o crime de assédio moral no
trabalho.
Também está programada para a noite de
quarta-feira (12), a sessão do Congresso Nacional
que deve analisar 15 vetos presidenciais, além do
projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para
2018. De acordo com a Constituição, os
parlamentares não podem entrar em recesso,
previsto para se iniciar na próxima sexta-feira (17),
sem que a lei tenha sido votada.
Fonte: Agência Brasil
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Cármen Lúcia rejeita
pedidos de suspensão de
denúncia contra Temer
A presidente do Supremo Tribunal Federal
(STF), ministra Cármen Lúcia (foto), negou os
mandados de segurança com pedidos de liminar
para suspender a tramitação da denúncia contra o
presidente Michel Temer apresentados por
deputados da Rede e do PDT.
Os dois pedidos visavam a que o STF
obrigasse o presidente da Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, deputado
Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), a colocar em
votação os requerimentos apresentados pelos
membros do colegiado para que diversos
depoimentos fossem tomados antes da decisão
sobre o prosseguimento de investigações contra o
presidente. Entre os requerimentos, os deputados
pediam para ouvir o procurador-geral da
República, Rodrigo Janot, e os delatores Joesley
Batista e Ricardo Saud.
Pacheco,
no
entanto,
negou
monocraticamente as oitivas alegando que não
cabe à comissão produzir novo conjunto
probatório, mas apenas se manifestar sobre a
denúncia com os fatos que já estão incluídos nela.
Sobre o pedido do PDT, a decisão de
Cármen Lúcia considera que “na esteira da
legislação vigente e da consolidada jurisprudência
deste Supremo Tribunal na matéria”, o mandado
de segurança estava indeferido, estando
prejudicado o requerimento da medida liminar.
Para o pedido feito pela Rede, a presidente
do STF considerou “ausentes os requisitos legais”,

indeferindo a medida liminar. No entanto, a
ministra considerou que “essa decisão preambular
não representa antecipação de juízo definitivo
sobre o mérito da questão posta em exame nem
sinaliza o reconhecimento, ou não, do direito
alegadamente titularizado pelo impetrante”.
No recurso da Rede ao STF, além de pedir
que Pacheco fosse obrigado a colocar os
requerimentos em votação, o deputado
Alessandro Molon (RJ) – autor do mandado de
segurança – pedia também que a oitiva de Janot
fosse obrigatória. Ou seja, ainda que o
requerimento de convite fosse rejeitado, o
procurador deveria ser ouvido pela comissão para
que o processo pudesse ter a participação das duas
partes, com defesa e acusação sendo ouvidos, não
apenas a defesa.
Denúncia - No inquérito, Temer é acusado
por Rodrigo Janot de ter aproveitado da condição
de chefe do Poder Executivo e recebido, por
intermédio do seu ex-assessor Rodrigo Rocha
Loures, “vantagem indevida” de R$ 500 mil. O valor
teria sido ofertado pelo empresário Joesley Batista,
dono do grupo JBS, investigado pela Operação Lava
Jato.
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A defesa do presidente Michel Temer
argumenta que as provas contidas na denúncia não
são concretas e que o presidente não cometeu
nenhum ilício. Temer fez um pronunciamento em
que classificou a denúncia de "peça de ficção" e
questionou a atuação de Janot.
De acordo com a Constituição, a denúncia
apresentada contra Temer somente poderá ser
analisada pelo STF após o voto favorável, em
plenário, de 342 deputados, o equivalente a dois
terços do número de membros da Câmara. Na CCJ,
será votado um parecer a favorável ou não à
abertura do processo, mas a decisão final cabe ao
plenário da Casa. Saiba quais são os próximos
passos da tramitação.
Fonte: Diap

IPCA tem deflação de
0,23% em junho, a
primeira variação negativa
em 11 anos
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), a inflação oficial do país, fechou o
mês de junho com resultado negativo (deflação) de
0,23%, o primeiro registrado em 11 anos. Em maio,
o índice havia ficado em 0,31%.
Os dados relativos ao IPCA foram
divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). O resultado é o mais
baixo para o mês de junho desde o início do Plano
Real e o primeiro resultado mensal negativo desde
2006, quando foi registrada deflação de 0,21%. Em
agosto de 1998, a taxa atingiu -0,51%.

Com isso, o primeiro semestre do ano
fechou em 1,18%, bem menos do que os 4,42%
registrados no mesmo período do ano passado.
Considerando os primeiros semestres, é o
resultado mais baixo da série histórica. Em relação
aos últimos 12 meses, o índice acumulado foi para
3%, abaixo dos 3,6% relativos aos 12 meses
imediatamente anteriores.
Fonte: Agência Brasil

Governo prorroga prazo
para inscrição no
Programa Seguro-Emprego
As empresas terão até dezembro para se
inscrever no Programa Seguro-Emprego (PSE), do
governo federal, que entrou no lugar do antigo
Programa de Proteção ao Emprego.
A Lei 13.456/2017, que alterou o prazo e o
nome do programa, sancionada recentemente pela
Presidência da República, permite a negociação de
acordo coletivo para redução de até 30% da
jornada e do salário dos trabalhadores.
A lei também prevê apoio técnico gratuito
do Sebrae para empresas de pequeno porte na
celebração de acordo coletivo múltiplo específico.
Além disso, as companhias que tiverem um projeto
de reinserção profissional para egressos do sistema
penitenciário têm prioridade na adesão ao PSE.
Outra mudança estabelecida pela legislação
é a exigência de aprovação dos trabalhadores
abrangidos pelo programa, em assembleia, para
alteração do número total de funcionários e
setores contemplados pelo PSE.
Fonte: Consultor Jurídico
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MTb altera as Normas
Regulamentadoras de
Segurança e Medicina do
Trabalho

Acidente na volta
para casa dá direito a
estabilidade de emprego

Foram publicadas no Diário Oficial desta
sexta-feira, 7-7, as Portarias MTb, de 870, 871 e
872, todas de 6-7-2017, que alteram,
respectivamente, as Normas Regulamentadoras 6
(EPI), 9 (PPRA) e 20 (Líquidos Combustíveis e
Inflamáveis), aprovadas pela Portaria 3.214
MTb/78.
A NR-6 altera e acrescente itens da lista de
EPI - Equipamento de Proteção Individual, relativos
a calça, macacão e vestimentas.
A NR-9 altera o seu Anexo 2, que dispõe
sobre a Exposição Ocupacional ao Benzeno em PRC
- Postos Revendedores de Combustíveis para tratar
de equipamento de proteção respiratória e para a
pele para proteger os trabalhadores contra riscos
de exposição ao benzeno.
Já a NR-20 inclui o Anexo III - "Diretrizes e
Requisitos Mínimos para utilização da modalidade
de ensino à distância e semipresencial", permitindo
a utilização dessa modalidade de ensino para as
capacitações previstas na Norma.
Publicado por COAD
Fonte: Jusbrasil

Um acidente no caminho de volta para casa
após a saída do trabalho gera direito de
estabilidade provisória no emprego. Foi o que
entendeu a juíza Junia Marise Lana Martinelli,
titular da 20ª Vara do Trabalho de Brasília, ao
determinar o pagamento de verbas rescisórias a
uma trabalhadora.
A trabalhadora foi atropelada em
novembro de 2012, quando voltava para casa,
depois do expediente. Por ter sofrido várias
fraturas e ferimentos, ficou afastada por 1 ano e 7
meses, período em que recebeu auxílio-doença
acidentário. Quando pôde voltar ao trabalho, em
junho de 2014, a empresa se opôs porque não
concordava com a alta médica previdenciária.
Acidente de trabalho - A juíza explicou que
o processo trata da hipótese de acidente de
trabalho por equiparação, sendo irrelevante para
fins de reconhecimento da estabilidade o fato de o
trabalhador estar, no momento do acidente, em
atividade no local e horário de trabalho.
Fonte: Consultor Jurídico
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