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BOLETIM 387
Brasília, 11 de julho de 2017

Mobilização total contra
o desmonte da CLT

STF rejeita recurso e
votação da reforma
trabalhista deve ser
hoje; oposição pede
33 destaques
A presidente do Supremo Tribunal Federal
(STF), Cármen Lúcia, rejeitou nesta segunda-feira
(10) um mandado de segurança do senador Paulo
Paim (PT-RS) que pedia a suspensão da tramitação
da reforma trabalhista (PLC 38/2017). Dessa forma,
o projeto continua na pauta do Plenário para ser
votado nesta terça-feira (11).
Os senadores que se opõem à reforma
trabalhista proposta pelo governo Temer já
apresentaram 33 requerimentos para votação em
separado e diferentes trechos. Para cada um deles,
o Plenário deverá decidir se aceita a solicitação e,
caso aceite, deverá decidir se mantém o dispositivo
específico dentro do texto.
Impacto orçamentário - A argumentação
de Paim é que a proposta da reforma trabalhista

incorre em renúncia de receita para o governo
federal e, portanto,
precisaria estar acompanhada de uma estimativa
de impacto orçamentário e financeiro. Caso
contrário, os senadores poderiam suspender a
tramitação para analisar a compatibilidade fiscal do
projeto.
Essa determinação foi criada pela Emenda
Constitucional 95, que estabeleceu o Novo Regime
Fiscal. Ela resultou da chamada “PEC do teto de
gastos” e foi aprovada pelo Senado em dezembro
de 2016.
— Essa PEC foi aprovada aqui. [Na Emenda
95] está muito claro que sem previsão
orçamentária você não pode cometer os absurdos
que essa proposta está levando para o Plenário —
explicou Paim.
Apelo
O líder do PT, senador Lindbergh Farias (RJ),
afirmou que a continuidade da reforma trabalhista
sem a estimativa de impacto orçamentário
“desmoraliza” o Novo Regime Fiscal recéminaugurado. Ele disse que argumentará em
Plenário contra a votação da proposta lembrando
aos demais senadores que o presidente Michel
Temer enfrenta uma denúncia criminal por
corrupção passiva.
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— Vamos fazer um apelo político amanhã
para os senadores não votarem uma reforma dessa
neste momento, em que o presidente está prestes
a ser afastado — disse ele.
Rito - Caso a Câmara dos Deputados
autorize o prosseguimento da denúncia contra
Temer, o presidente deverá ser afastado do cargo
por um período máximo de 180 dias, enquanto o
STF julga o caso.
Fonte: Agência SENADO

Votação da “reforma”
entra na reta final
Apenas dois meses e meio após começar a
tramitar no Senado, o parecer da base governista
para o projeto de reforma trabalhista deve ser
votado hoje no plenário da Casa. O projeto precisa
de maioria simples para ser aprovado, ou seja,
metade mais um dos senadores presentes à sessão,
prevista para começar às 11h.
O Senado vai transmitir a sessão de votação
em
seu
perfil
no
Facebook
(http://facebook.com/senadofederal).
Se a reforma trabalhista for aprovada no
Congresso da forma como está nesta semana, as
mudanças começam a valer apenas em meados de
novembro. O texto que tramita no Senado prevê
que as alterações entram em vigor 120 dias após a
publicação da lei no Diário Oficial da União.
Um dos eixos centrais da reforma é que o
negociado prevalece sobre o legislado. Isso
permitirá que acordos trabalhistas modifiquem
pontos da lei, como a redução do intervalo do
almoço para 30 minutos. Também poderão ser

feitas negociações para determinar jornada de
trabalho, registro de ponto, trocas de emendas de
feriado, entre outros pontos.
Pedido de rejeição - Um grupo de 14
entidades assina nota conjunta que aponta uma
série de inconstitucionalidades na reforma
trabalhista. A proposta de revisão da legislação
trabalhista será votada amanhã no plenário do
Senado.
“O texto está contaminado por inúmeras,
evidentes e irreparáveis inconstitucionalidades e
retrocessos de toda espécie, formais e materiais”,
diz documento assinado pelo Ministério Público do
Trabalho (MPT), Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB) e a Ordem dos Advogados Brasil
(OAB), entre outras entidades.
Fonte: Agência SENADO

Trabalhadores rurais
dizem que reforma da
Previdência ameaça
aposentadoria
Sazonalidade, informalidade e duras
condições de trabalho foram apontadas pelos
representantes dos trabalhadores na agricultura
como aspectos que dificultam na contribuição para
a Previdência Social. As mudanças nas regras da
aposentadoria rural na reforma proposta pelo
governo foram consideradas um obstáculo para o
acesso ao benefício. A aposentadoria rural foi tema
de mais uma reunião da CPI da Previdência, nesta
segunda-feira (10).
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O texto substitutivo aprovado na Câmara
dos Deputados, que modificou a proposta original,
propõe que a idade de aposentadoria dos homens
seja reduzida de 65 anos para 60 e a das mulheres
para 57 – se comprovada a atividade no campo. O
tempo de contribuição cai de 25 anos para 15. O
texto mantém a cobrança de uma contribuição
máxima de 5% sobre o salário mínimo.
Renato Conchon, coordenador do Núcleo
Econômico da Confederação Nacional da
Agricultura (CNA) entende que há espaço para a
redução da alíquota a menos de 2%. Ele também
defende a escolha sobre a melhor forma de
contribuição e mais ações de fiscalização no
combate às fraudes.
Para Aristides Veras dos Santos, presidente
da Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura (Contag), além da agricultura familiar –
que gera emprego e abastece o mercado interno –
, se a agroindústria vai bem, o setor de exportações
tem que contribuir.
Carlos Eduardo Chaves Silva, que
representa os assalariados rurais (Contar) entende
que a reforma não facilitará o acesso desses
trabalhadores à proteção social por causa da
informalidade. Ele destacou que apenas 40% da
atividade laboral no campo têm carteira assinada
e, em muitos casos, não há repasse para a
Previdência da contribuição que é descontada em
folha.
Além disso, ressaltou o curto período dos
contratos formais de trabalho, que é em torno de
três a seis meses. Isto dificulta a aposentadoria do
homem do campo que, pelas regras atuais, só seria
alcançada aos 78 anos, caso começasse a trabalhar
aos 18. Com a reforma, a idade para a
aposentadoria subiria para 118 anos.
Fonte: Agência Senado

Voto de Zveiter era
esperado no Planalto;
base apresentará relatório
alternativo
O parecer favorável à admissibilidade da
denúncia contra o presidente Michel Temer não
surpreendeu o Palácio do Planalto. O governo já
esperava que o deputado Sergio Zveiter (PMDB-RJ)
(foto) se posicionasse a favor da aceitação da
denúncia da Procuradoria-Geral da República
(PGR). O que fugiu das previsões, segundo
intelocutores do presidente, foi o "tom político" do
parecer.
Segundo assessores próximos a Temer, o
presidente não está pessimista nem otimista, mas
trabalhando com a base para barrar a denúncia de
corrupção passiva apresentada pelo procuradorgeral da República, Rodrigo Janot.
O deputado Carlos Marun (PMDB-MS)
confirmou à Agência Brasil que os membros da
base do governo na CCJ estão finalizando um
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relatório alternativo ao de Zveiter, o chamado voto
em separado. Segundo Marun, o parecer deve ser
apresentado ainda hoje. O deputado se mostrou
otimista de que a base terá maioria de votos na CCJ
para derrubar a admissibilidade da denúncia.
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.
Independetemente do resultado da votação na
CCJ, a decisão final caberá ao plenário da Casa.
Fonte: Agência Brasil

Comissão mista analisa
relatório sobre MP que
parcela dívidas
previdenciárias
A comissão mista que analisa a Medida
Provisória 778/2017, sobre o parcelamento da
dívida previdenciária dos estados e municípios,
reúne-se nesta terça-feira (11) para analisar o
relatório do senador Raimundo Lira (PMDB-PB)
sobre a matéria.
A MP 778/2017 autorizou o parcelamento
em 200 meses das dívidas de estados e municípios
com a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional que tenham vencido até 30 de
abril deste ano. A medida provisória foi assinada
pelo presidente Michel Temer durante a cerimônia
de abertura da 20ª Marcha a Brasília em Defesa dos
Municípios, promovida por prefeitos de todo o
país.

O pagamento do débito será feito em duas
etapas. Primeiro, haverá uma entrada de 2,4% do
total da dívida, sem reduções, a ser paga em seis
parcelas iguais, entre julho e dezembro. Na
segunda etapa, que começa em janeiro de 2018, a
dívida restante poderá ser parcelada em 194 vezes,
com reduções de 25% nos encargos, 25% na multa
e 80% nos juros incidentes pelo atraso.
Raimundo Lira ainda não divulgou o
relatório, mas prometeu levar em consideração as
sugestões dos colegas envolvidos na questão
municipalista. A comissão promoveu audiência
pública para discutir o assunto e ouviu críticas de
representantes da Receita Federal sobre a real
efetividade da medida. A principal reclamação é de
que o governo já fez outros programas de
refinanciamento de dívidas nos últimos dez anos,
mas que não reduziram os débitos com a União.
A comissão é presidida pelo deputado Hildo
Rocha (PMDB-MA). A reunião está marcada para
14h30, no Plenário 2 da Ala Senador Nilo Coelho,
no Anexo II do Senado.
Fonte: Agência Senado

MPT quer que empresa
pague R$ 10 milhões por
não fiscalizar terceirizadas
Ao acusar uma fabricante de papel e
celulose de não fiscalizar o cumprimento de leis
trabalhistas por suas terceirizadas, o Ministério
Público do Trabalho pediu que ela seja condenada
a pagar R$ 10 milhões por danos morais coletivos.
A ação foi proposta depois que o MPT e a
Polícia Rodoviária Estadual flagraram um motorista
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contratual; e analisar previamente a regularidade
trabalhista das empresas que pretender contratar,
além de pagar uma multa de R$ 10 milhões por
danos morais coletivos.
O processo tramita na 2ª Vara do Trabalho
de São Carlos (SP). Com informações da Assessoria
de Imprensa do MPT.
Processo 0011271-44.2017.5.15.0106
Fonte: Consultor Jurídico

de uma transportadora que prestas serviços à
International Paper do Brasil dirigindo por sete
horas ininterruptas e sem qualquer forma de
controle de jornada.
A transportadora foi intimada a apresentar
cópia dos relatórios sobre o tempo de uso dos
veículos. Com base nesses dados, o MPT diz ter
encontrado casos em que a jornada chegou a 22
horas, sem descanso.
A fabricante de papel enviou ao MPT uma
relação dos contratos firmados com prestadoras de
serviços. Todos os acordos têm cláusulas de
“responsabilidade social”, segundo as quais as
contratadas são obrigadas a oferecer medidas de
saúde e segurança do trabalho, incluindo a
possibilidade de rescisão em caso de
descumprimento. A empresa contratante teria
poder de fiscalização.
O órgão pediu, então, que a Justiça obrigue
a International Paper a exigir e fiscalizar
mensalmente o cumprimento de legislação
trabalhista pelas transportadoras de cargas que
contratar, punir irregularidades com sanções
previstas em contrato, incluindo a rescisão

Multa por atraso de
verbas rescisórias deve ser
paga logo após prova do
vínculo
O artigo 477 da CLT prevê a multa em favor
do empregado, equivalente ao seu salário, caso as
verbas não sejam pagas até o primeiro dia útil
imediato ao término do contrato ou até o décimo
dia, contado da data da notificação da demissão,
quando não for dado aviso prévio, indenização
deste ou dispensa de seu cumprimento.
A jurisprudência do Tribunal Superior do
Trabalho (TST) diz que, uma vez reconhecido
judicialmente o vínculo de emprego, a empresa
deve pagar multa pelo atraso nas verbas
rescisórias. Com esse entendimento, a 7ª Turma do
Tribunal Superior do Trabalho condenou, de forma
unânime, uma empresa do ramo de cosméticos a
pagar multa a uma vendedora pelo atraso na
rescisão.
O artigo 477 da CLT prevê a multa em favor
do empregado, equivalente ao seu salário, caso as
verbas não sejam pagas até o primeiro dia útil
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imediato ao término do contrato ou até o décimo
dia, contado da data da notificação da demissão,
quando não for dado aviso prévio, indenização
deste ou dispensa de seu cumprimento. Porém,
para o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
(SP), a empresa não poderia ser condenada ao
pagamento da multa porque havia controvérsia
acerca da própria existência do vínculo
empregatício e, portanto, do direito à percepção
das verbas rescisórias.
Em seu voto, o relator, ministro Douglas
Alencar Rodrigues, lembrou que foi constatada a
existência de relação de um emprego anterior. “O
empregador não pode deixar de cumprir as
obrigações previstas em lei em face de não
efetivação do registro do contrato de trabalho a
tempo e modo”, disse. O ministro explicou que, de
acordo com a Súmula 462 do TST, editada em 2016,
a relação de emprego reconhecida apenas em juízo
não afasta a incidência da multa prevista no artigo
477,
que
a
exclui
apenas
quando,
comprovadamente, o empregado é o responsável
pelo atraso do pagamento das verbas rescisórias.
Com informações da Assessoria de Imprensa do
TST. Processo RR-1437-94.2012.5.02.006
Fonte: Jusbrasil
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