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BOLETIM 397
Brasília, 25 de julho de 2017

Centrais discutem
impactos da reforma e
estratégias de reação
As centrais sindicais promoveram nesta
segunda-feira (24) reunião na sede da Força
Sindical, em São Paulo (foto), com objetivo de
discutir impactos da “reforma” trabalhista e
estratégias de reação ao desmonte do arcabouço
de leis de proteção ao trabalho. Na ocasião, as
entidades discutiram, também, a chamada
“reforma” da Previdência que pode entrar em
votação já na semana que vem.
O foco das discussões girou em torno da
análise e elaboração de propostas para atenuar
prejuízos
resultantes, entre
outros,
da
regulamentação trabalho intermitente, da
homologação da rescisão do contrato de trabalho
e uma alternativa para o fim da contribuição
sindical.
Os debates resultaram na elaboração de
uma proposta de medida provisória que contempla
10 reivindicações das centrais sindicais com
objetivo de reduzir danos da “reforma” trabalhista;
definição de uma agenda unitária e a criação de um
jornal de circulação nacional para esclarecer as
graves consequências da implementação das novas
normas inseridas no texto do PLC 38/2017,

aprovado sem emendas no Senado Federal e
sancionado, sem vetos, pelo presidente Temer.
Para o presidente da NCST, José Calixto
Ramos, existe um trabalho orquestrado para
desmantelar a estrutura sindical brasileira. “Estão
fazendo uma crueldade com todos nós. Precarizam
as relações de trabalho e, simultaneamente,
sufocam as fontes de custeio das entidades
sindicais. O presidente da Câmara dos Deputados,
na contramão de nossas reivindicações, já declarou
à imprensa que a casa legislativa não irá admitir
nenhuma modificação ao texto aprovado por lá.
Acabar abruptamente com os recursos que
viabilizam a atividade sindical, logo após a
aprovação de reformas que flexibilizam as relações
entre capital e trabalho, é uma estratégia que visa
aniquilar todo tipo de resistência a essa agenda de
retrocessos da última e mais legítima trincheira de
defesa da classe trabalhadora: os sindicatos. Nós já
perdemos os anéis. Precisamos preservar os dedos
e seguir na luta sempre de cabeça erguida, com a
consciência tranquila de que não se negocia, sob
nenhuma hipótese, a autonomia sindical em prol
dos trabalhadores brasileiros. É para isso que
existimos e, se for o caso, seguiremos lutando até
o limite de nossas forças para assegurar a
legitimidade de representação confiada a todos
nós”, defendeu o líder sindical.
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O Dieese - Departamento Intersindical de
Estudos Estatísticos e Socioeconomicos - está
concluindo um relatório detalhado com as
diretrizes aprovadas na reunião que será divulgado
em breve. A CUT não participou do encontro, mas
se comprometeu a encaminhar as deliberações.
Fonte: NCST

Lei 13.467: governo
negocia MP para
regulamentar norma
O governo, depois de sancionar a reforma
trabalhista (Lei 13.467/17) na íntegra, inicia agora
um processo de negociação com as centrais
sindicais para elaboração de medida provisória
para tratar de temas que foram acordados com os
senadores durante a tramitação, do então PLC
38/17, no Senado Federal.
A proposta busca tratar entre outros temas
de regulamentar: 1) o contrato de trabalho
intermitente, 2) a representação dos trabalhadores
terceirizados, 3) o trabalho da mulher gestante e
lactante em locais insalubres e 5) o financiamento
para as entidades sindicais laborais e patronais,
embora a última já disponha de financiamento, que
é o “Sistema S”, que não foi mexido na chamada
reforma trabalhista.
A minuta inicial não agradou os dirigentes
das entrais, porém, as negociações devem
prosseguir até a entrada em vigor da Lei 13.467/17,
que vai substituir a CLT, prevista para 2 de
novembro. Nesse período, a expectativa do

governo é tentar encontrar um consenso entre os
interesses patronais, que estão ávidos para
aplicação da nova legislação, e os dirigentes
sindicais de trabalhadores que não concordam com
a lei, que precariza e pode gerar um caos social
derivado do novo ambiente laboral imposto pela
nova norma jurídica.
Resistência - Há uma resistência maior em
flexibilizar a Lei 13.467 para buscar um melhor
acolhimento e segurança jurídico-social para o
trabalhador entre de técnicos da Casa Civil. Na
hierarquia política no Executivo, a Casa Civil é o
principal órgão no processo decisório e na
definição de políticas públicas do governo, sempre
auxiliado pelos ministérios que tratam de temas
específicos, neste caso, o Ministério do Trabalho.
Apesar da boa vontade em negociar e
ampliar o diálogo com as centrais, o ministro do
Trabalho, Ronaldo Nogueira, enfrenta algumas
barreiras. Como a proposta aprovada pelo
Congresso Nacional apresenta pontos que podem
configurar em redução na arrecadação de
impostos, o Ministério da Fazenda deve manifestar
sua insatisfação com alguns desses comandos, e,
em relação a isso, já apresentou suas sugestões.
Isso amplia as dificuldades de atenuar os aspectos
mais flagrantemente negativos, na visão dos
trabalhadores, em relação à lei.
Previdência - O principal exemplo se dá na
proposta em debate sobre o novo modelo de
contratação com base no trabalho por hora, ou
trabalho intermitente. Na maioria dos casos, o
trabalhador não receberá, no final do mês de
trabalho, um salário mínimo. Nesse caso, as
obrigações previdenciárias serão pagas pelo
empregador com base no rendimento apurado
pelo trabalhador ao final do trabalho realizado.
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Para que esse trabalhador possa fazer uso dos
benefícios
previdenciários,
como
licença
maternidade, no caso das mulheres, doença ou
qualquer outra enfermidade que impossibilite o
trabalhador de exercer sua atividade, para que ele
possa requerer sua licença no INSS, o acesso só será
possível se o trabalhador tiver pago a diferença
correspondente ao restante do salário mínimo, que é
o menor valor de benefício pago pela Previdência
Social.
Ambiente político - Outra dificuldade vem do
ambiente político. Denúncias que afetam o poder de
articulação do governo em sua base de apoio no
Congresso Nacional, em particular na Câmara dos
Deputados, que em sua maioria, apresenta
resistências em amenizar os exageros e
extravagâncias da lei.
A medida provisória deverá ser apresentada
ao Congresso depois da votação, em plenário, do
pedido de investigação feito pela PGR, que denúncia
o presidente Temer por corrupção passiva. Outra
hipótese é que a medida só inicie sua tramitação em
novembro, após a aplicação definitiva da lei.
Independentemente da data de sua
publicação e tramitação no Congresso, as entidades
sindicais devem estar atentas às negociações e seus
dirigentes devem pressionar, em primeiro lugar, o
governo para que a medida possa ser editada para
regatar os direitos retirados dos trabalhadores.
Devem também pressionar os parlamentares para
que possam viabilizar uma legislação menos dura
com a classe trabalhadora.
A geração de empregos deve preservar os
princípios do trabalho decente, definidos pela OIT do
qual o Brasil busca se enquadrar. Não podemos, os
trabalhadores representados pelas entidades
sindicais, e os empregadores, deixar de perseguir a
agenda do Trabalho Decente com o pretexto de gerar
mais postos de trabalho.
Fonte: Diap

Copom inicia hoje reunião
para definir taxa de juros;
Selic pode cair para 9,25%
O Comitê de Política Monetária (Copom) do
Banco Central (BC) inicia hoje (25), em Brasília, a
quinta reunião do ano para definir a taxa básica de
juros, a Selic. Instituições financeiras, consultadas
pelo BC, esperam que a Selic seja reduzida em 1
ponto percentual caindo para 9,25% ao ano.
Hoje, pela manhã, o presidente do BC, Ilan
Goldfajn, e diretores do banco analisam o
mercado. À tarde, é feita a análise de conjuntura.
Amanhã (26), à tarde, no segundo dia de reunião,
após estudo da perspectiva para a inflação e das
alternativas para a Selic, a diretoria do BC define a
taxa. A decisão será anunciada às 18h. Para o
mercado financeiro, a Selic continuará a ser
reduzida em 2017, encerrando o período em 8% ao
ano.
A taxa Selic vem sendo diminuída desde
outubro do ano passado, quando passou de
14,25% para 14% ao ano. Em novembro, houve
mais um corte de 0,25 ponto percentual, seguido
por reduções de 0,75 ponto percentual em janeiro
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e em fevereiro. O Copom acelerou o ritmo de
cortes para 1 ponto percentual nas reuniões de
abril e maio. Atualmente, a taxa está em 10,25% ao
ano.
Com o aumento dos tributos sobre
combustíveis, o mercado financeiro aumentou
levemente a projeção para a inflação, após sete
reduções seguidas. Entretanto, a projeção para o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) continua abaixo do centro da meta a ser
perseguida pelo BC, que é 4,5%. Para o mercado
financeiro, a inflação vai encerrar 2017 em 3,33%.
A Selic é um dos instrumentos usados para
influenciar
a
atividade
econômica
e
consequentemente a inflação. Quando o Copom
diminui os juros básicos, a tendência é que o
crédito fique mais barato, com incentivo à
produção e ao consumo, reduzindo o controle
sobre a inflação.
Fonte: Agência Brasil

Senadora propõe licençamaternidade compartilhada
entre pai e mãe
A Proposta de Emenda à Constituição
16/2017, de autoria da senadora Vanessa
Grazziotin (PCdoB-AM), estabelece que a licençamaternidade poderá ser gozada de forma
compartilhada pelo pai e pela mãe do bebê. A
senadora explica que o objetivo é adequar a
legislação às necessidades da família moderna
onde o casal, e não só o marido, está inserido no
mercado de trabalho. Para Vanessa Grazziotin, “a
tarefa de cuidar do filho não é exclusiva da mãe, é
do pai também. Porque a única tarefa que a mulher

tem que fazer sozinha, que não pode compartilhar
com o homem, é a amamentação. Mas os demais
cuidados
podem
ser
perfeitamente
compartilhados com os pais”.
Fonte: Agência Senado

Governo estuda plano de
demissão voluntária para
servidores públicos
O
Ministério
do
Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão está preparando uma
proposta que define regras para um Programa de
Desligamento Voluntário (PDV) de funcionários
públicos federais. A medida inclui também a
redução da jornada de trabalho com remuneração
proporcional para servidores públicos do Poder
Executivo Federal. A informação foi divulgada
nesta segunda-feira (24) pela pasta.
A proposta é oferecer uma indenização
correspondente a 125% da remuneração do
servidor na data de desligamento multiplicada pelo
número de anos de efetivo exercício. A iniciativa do
governo federal busca reduzir gastos públicos com
a folha de pagamento dos servidores públicos
federais. A expectativa é que a medida gere uma
economia de cerca de R$ 1 bilhão ao ano.
Redução de jornada - Segundo o ministério,
a proposta prevê também que os servidores
efetivos poderão requerer a redução da jornada de
trabalho de 8 horas diárias e 40 semanais para 6 ou
4 horas diárias e 30 ou 20 horas semanais,
respectivamente, com remuneração proporcional,
calculada sobre o total da remuneração. Será
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assegurado ainda, a quem optar pela redução de
jornada, o pagamento adicional de meia hora
diária, calculada conforme regulamentação a ser
editada pela pasta.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles,
disse que a expectativa do PDV a ser feito pelo
Ministério do Planejamento é de que 5 mil
servidores sejam desligados. “Vamos ver se é
viável, se haverá essa adesão”, disse, ao destacar
que se trata de um projeto para cortes de custos.
“É um processo onde o funcionário aceita ou pede
exoneração dentro de uma estrutura combinada
em relação à saída dele”, explicou.
Meirelles participou de reunião com
investidores nesta tarde. Ele listou, entre as
principais preocupações do mercado, a aprovação
da reforma da Previdência e um cronograma de
reformas microeconômicas, como a criação de um
cadastro positivo, a duplicata eletrônica e a lei de
recuperação judicial.
“Essa é a agenda de produtividade
importante para o país. Há um consenso de que o
Brasil está voltando a crescer. A ideia agora é
consolidar a agenda de reformas na área
macroeconômica e microeconômica, visando
alcançar uma trajetória de desenvolvimento
sustentável para o país.”
Fonte: Agência Brasil

Programa de saques de
contas inativas do FGTS
entra na última semana
O prazo para a retirada dos valores das
contas inativas do FGTS termina na próxima
segunda-feira (31). Até agora, já foram pagos mais
de R$ 42,8 bilhões, para 25,3 milhões de
trabalhadores.
Segundo a Caixa Econômica Federal o
montante pago até o dia 19 de julho equivale a
98,33% do total inicialmente disponível para saque
(R$ 43,6 bilhões). O número de trabalhadores que
sacaram os recursos das contas do FGTS representa
83,73% das 30,2 milhões de pessoas inicialmente
beneficiadas pela medida.
Agora, o saque está liberado para todos os
trabalhadores que têm direito ao benefício, não
importa a data de nascimento. Pode fazer o saque
quem teve contrato de trabalho encerrado sem
justa causa até 31 de dezembro de 2015.
Os trabalhadores podem consultar o saldo a
receber na página da Caixa. Outra opção é o Serviço
de Atendimento ao Cliente pelo 0800 726 2017.
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Administração e Serviço Público; e de Constituição
e Justiça e de Cidadania.
Fonte: Agência Câmara

Microempresas poderão
ser dispensadas de
depósito recursal em
reclamações trabalhistas
A Câmara dos Deputados analisa o Projeto
de Lei 6704/16, do deputado Laercio Oliveira (SDSE), que extingue a exigência de depósito recursal
para as microempresas e empresas de pequeno
porte no caso de reclamações trabalhistas.
“Os depósitos prévios exigidos para a
interposição de recursos e ajuizamento de ação
rescisória na Justiça do Trabalho são
excessivamente onerosos para as microempresas e
empresas de pequeno porte”, argumenta Oliveira.
“Isso significa, na prática, a impossibilidade
de acesso à Justiça, pois tais valores tendem a ser
muito altos em comparação ao capital de giro
necessário à estabilidade financeira da entidade”,
complementa.
Segundo parlamentar, os custos elevados
“fazem com que as empresas deixem de interpor
recursos legítimos perante a Justiça do Trabalho”.
O projeto altera a Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT - Decreto-Lei 5.452/43) e as leis
5.584/70 (trata de normas de Direito Processual do
Trabalho), 7.701/88 (trata da especialização de
Turmas dos Tribunais do Trabalho em processos
coletivos) e 8.177/91 (estabelece regras para a
desindexação da economia).
Tramitação - A proposta, que já foi
aprovada pela Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria, Comércio e Serviços; ainda
será analisada pelas comissões de Trabalho, de

TRF4 concede auxílioacidente após o fim do
auxílio-doença
Publicado por Instituto Brasileiro de Direito
Previdenciário
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região
(TRF4) concedeu, no início do mês (05/7), o
benefício de auxílio-acidente a um morador de
Maravilha (SC) que está incapacitado de trabalhar
como operador de máquinas pesadas. Segundo a
perícia, as sequelas causadas pelo acidente,
ocorrido em 2013, não têm cura.
O desembargador federal João Batista Pinto
Silveira, relator do processo, declarou que o INSS
deve o benefício desde o dia seguinte ao da
cessação administrativa do auxílio-doença.
Segundo o magistrado, “ficou comprovado que o
autor porta sequela que implicou na redução da
capacidade para o trabalho exercido na época do
acidente”.
Fonte: Jusbrasil
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