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BOLETIM 455
Brasília, 24 de outubro de 2017

CONTRICOM inicia
processo eleitoral para
escolha da Diretoria
Teve início hoje (24) pela manhã e se
prolongará por todo dia o processo eleitoral para
a escolha da Diretoria da CONTRICOM. Foi
apresentada uma chapa unitária para comandar a
Confederação no quadriênio (2017/2021).
Desde cedo, integrantes da direção da
entidade, do Conselho de Representantes e
delegados votantes movimentaram a sede da
Confederação em Brasília (fotos).
Ainda hoje, haverá reunião da Diretoria da
para avaliar o informe das atividades dos diretores
residentes e não residentes, entre outros assuntos
gerais.
Amanhã, a CONTRICOM reúne o seu
Conselho de Representantes para apreciar e votar
a previsão orçamentária para o exercício de 2018,

de acordo com parecer do Conselho Fiscal, que
está reunido desde ontem na sede da entidade,
em Brasília, para analisar a prestação de contas e
elaborar parecer da previsão orçamentária.
Segundo o presidente da Confederação,
Francisco Chagas Costa – Mazinho, “como são as
últimas reuniões ordinárias do ano, a diretoria e o
Conselho de Representantes farão um balanço das
atividades desenvolvidas em 2017 e começarão a
definir os passos da entidade para o próximo
exercício em razão dos novos desafios colocados
para os trabalhadores e o movimento sindical”.
Veja mais informações e imagens das
eleições na CONTRICOM no site da entidade:
www.contricom.org.br
Fonte: Comunicação CONTRICOM
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Governo desiste de
negociar financiamento
sindical em MP da reforma
trabalhista, diz O Globo
Segundo o jornal GLOBO, o governo só vai
se movimentar em relação à medida provisória
(MP) que deve mudar alguns pontos da reforma
trabalhista após a votação da denúncia contra
Michel Temer por obstrução de justiça e
organização criminosa. A acusação, que envolve
ainda dois ministros do presidente, está pautada
para ser votada pelo plenário da Câmara dos
Deputados na próxima quarta-feira. Segundo
interlocutores do Palácio do Planalto, o texto deve
passar apenas por alguns ajustes e qualquer
discussão sobre uma alternativa para o
financiamento dos sindicatos ficará de fora.
Esse ponto era uma demanda das centrais
sindicais, uma vez que a reforma trabalhista
tornou opcional a contribuição sindical. Qualquer
mudança nesse tema, no entanto, desagrada
fortemente a Câmara dos Deputados, responsável
por incluir o fim da obrigatoriedade do imposto no
texto.
A edição de uma medida provisória para
acertar alguns pontos do projeto foi acordada com
o Senado Federal. Os senadores demandavam
mudanças no texto, mas aceitaram que isso fosse
feito por MP para agilizar a votação e evitar que o
texto tivesse que voltar para a Câmara, o que
acontece quando alterações são feitas.
À época, Temer chegou a enviar uma carta
aos senadores se comprometendo com as
mudanças acertadas. Por isso, o entendimento é

de que não há como não editar a MP. Além disso,
técnicos a par das discussões apontam que o
Executivo será obrigado a ajustar a lei porque ela
tem artigos divergentes e que podem gerar
interpretação dúbia.
O acordo feito com o Senado pretende,
por exemplo, abrandar as normas do contrato
intermitente (jornada descontínua, paga por hora
trabalhada). O texto acordado prevê que, caso o
empregador não convoque o empregado em um
ano, o contrato poderá ser interrompido. Além
disso, exclui punição de 50% da remuneração,
previsto no texto original da reforma trabalhista,
em casos em que o empregado se comprometer
com o serviço e não comparecer. E estipula
também uma quarentena de 18 meses entre a
demissão de um trabalhador e sua recontratação,
pelo
mesmo
empregador,
em
jornada
intermitente.
O acordo também quer estabelecer que a
jornada de 12h de trabalho por 36h de descanso
só poderá ser definida por acordo coletivo e não
individualmente entre patrão e empregado. E
retira a cláusula de exclusividade para
trabalhadores autônomos, por exemplo.
Nem todos esses itens são bem aceitos
pela Câmara e, por isso, são discutidos em um
grupo de trabalho. Como a reforma só entra em
vigor em 11 de novembro, no entanto, o grupo
está parado há meses. Isso porque os técnicos do
governo e do Congresso entenderam que é
impossível enviar ao Legislativo uma MP (que
começa a vigorar tão logo é editada) para mudar
uma lei que ainda não está em vigor.
Fonte: O Globo
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Relatório da CPI do Senado
diz que Previdência Social
não tem déficit
O relator da Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) da Previdência, senador Hélio José
(PROS-DF), apresentou nesta segunda-feira (23) o
relatório final dos trabalhos ao colegiado, com a
conclusão de que a Previdência Social não é
deficitária, mas, sim, alvo de má gestão.
Segundo o senador, "está havendo
manipulação de dados por parte do governo para
que seja aprovada a reforma da Previdência". Ele
acrescentou que "quando o assunto é Previdência,
há uma série de cálculos forçados e irreais".
Em 253 páginas, o relatório destaca que o
"maior e mais grave problema da Previdência
Social vem da vulnerabilidade e da fragilidade das
fontes de custeio do sistema de seguridade
social". No documento, o relator destaca que,
"antes de falar em déficit, é preciso corrigir
distorções".
Outro trecho do documento ressalta que
"a lei, ao invés de premiar o bom contribuinte,
premia a sonegação e até a apropriação indébita,
com programas de parcelamento de dívidas
(Refis), que qualquer cidadão endividado desse
país gostaria de poder acessar.
Proposta - Ao contrário da maioria das
CPIs, que, segundo Hélio José, ao final costumam
pedir o indiciamento de pessoas, desta vez, o
relatório é apenas propositivo. Nesse sentido,
sugere dois projetos de lei (PLS) e três propostas
de emenda constitucional (PECs). Uma delas
proíbe a aplicação da Desvinculação de Receitas
da União às receitas da seguridade social.

Votação - Após um pedido de vista coletiva
- mais tempo para analisar o parecer – o relatório
precisa ser votado até o dia 6 de novembro,
quando termina o prazo de funcionamento da
comissão. Antes da votação final os membros da
CPI podem sugerir mudanças no documento.
Histórico - Instalada no fim de abril, em
pouco mais de seis meses, a CPI realizou 26
audiências públicas e ouviu mais de 140 pessoas
entre representantes de órgãos governamentais,
sindicatos, associações, empresas, além de
membros do Ministério Público e da Justiça do
Trabalho, deputados, auditores, especialistas e
professores. A comissão é presidida pelo senador
Paulo Paim (PT-RS), e é formada por seis
senadores titulares e cinco suplentes.
A Agência Brasil procurou a Secretaria de
da Previdência, que até o momento não se
manifestou sobre o relatório da CPI.
Fonte: Agência Brasil
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CNPL ingressa no Supremo
com ADPF contra a nova
regra do trabalho escravo
A Confederação Nacional das profissões
Liberais – CNPL, ingressou com ação de controle
constitucional junto ao Supremo Tribunal Federal
– STF, contra a Portaria do Ministério do Trabalho
nº 1.129/17 que modifica o conceito de trabalho
escravo no Brasil e restringe a chamada Lista Suja.
A arguição de descumprimento de preceito
fundamental (ADPF 491) ingressada tem como
objetivo reverter imediatamente o cenário
instituído pela Portaria, de violações à legislação
nacional e aos compromissos internacionais
firmados pelo país.
A CNPL argumenta na ação ingressada que,
as novas regras estabelecidas pela portaria ferem
os princípios da dignidade humana, da proibição
do retrocesso social, da proporcionalidade e da
eficiência; e os direitos fundamentais à liberdade,
à igualdade, e à não recepção de tratamento

desumano ou degradante. A ação da CNPL será
relatada pela ministra do STF, Rosa Weber.
Em abril do ano passado, a tese “A
escravidão contemporânea e sua incidência sobre
os profissionais liberais no Brasil e no Mundo”, de
autoria da entidade, foi apresentada e aprovada
no 18º Congresso Nacional dos Magistrados da
Justiça do Trabalho (CONAMAT).
O documento também demonstra o novo
tipo de escravidão contemporânea que avança, de
forma expressiva, em todo o mundo, atingindo os
profissionais com formação técnica ou nível
superior, como é o caso dos profissionais liberais.
A luta contra o trabalho escravo exercido
pela CNPL também abrange iniciativas na Jornada
Mundial pelo Trabalho Decente, organizada pela
Confederação Sindical Internacional (CSI) e
projetos inéditos, com foco na transformação
social, como o Programa Preparando para o
Futuro, que incentiva a contratação de
adolescentes e jovens aprendizes em entidades
sindicais, inspirado no Programa Adolescente
Aprendiz, instituído pelo TST, em parceria com o
Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).
A CNPL reitera seu posicionamento contra
a violação do direito ao trabalho decente. Os
dirigentes da Confederação entendem que privar
alguém da sua liberdade e dignidade, tratando-o
como coisa e não como pessoa humana, remete a
intenso abuso de direitos básicos.
Fonte: DIAP
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Dívida pública sobe para
R$ 3,4 tri em setembro
A Dívida Pública Federal – que inclui o
endividamento interno e externo do Brasil –
registrou aumento em setembro. O estoque da
dívida subiu 0,79%, passando de R$ 3,404 trilhões,
em agosto, para R$ 3,430 trilhões em setembro,
informou hoje (23) a Secretaria do Tesouro
Nacional do Ministério da Fazenda.
Esse crescimento da dívida ocorreu devido
aos gastos com juros no valor de R$ 27,15 bilhões.
Por outro lado, em setembro, os resgates de
títulos pelos investidores foram superiores às
emissões de títulos, em R$ 320 milhões. Esse
resultado foi impactado pela devolução de R$ 15
bilhões em títulos do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ao
Tesouro Nacional, no final do mês passado. Outros
R$ 18 bilhões foram devolvidos em dinheiro em
espécie. Por isso, não impactou a divida
mobiliária, mas apenas a dívida bruta do setor
público. De acordo com o Tesouro, esses recursos
são usados exclusivamente para pagamento da
dívida pública.
A Dívida Pública Mobiliária Federal interna
(DPMFi), que é a parte da dívida pública que pode
ser paga em reais, teve seu estoque ampliado em
0,78%, ao passar de R$ 3,286 trilhões para R$
3,311 trilhões. Segundo o Tesouro, esse aumento
é devido ao pagamento de juros de R$ 25,98
bilhões, compensado em parte pelo resgate
líquido, ou seja, mais resgates do que emissões de
títulos públicos, no valor total de R$ 46 milhões.
O estoque da Dívida Pública Federal
Externa, captada do mercado internacional, teve

aumento de 1,22%, encerrando o mês passado em
R$ 118,88 bilhões (US$ 37,53 bilhões).
A variação do endividamento do Tesouro
pode ocorrer por meio da oferta de títulos
públicos em leilões pela internet (Tesouro Direto)
ou pela emissão direta. Além disso, pode ocorrer
assinatura de contratos de empréstimo.
Neste caso, o Tesouro toma empréstimo
de uma instituição ou de um banco de fomento,
destinado a financiar o desenvolvimento de uma
determinada região. Já a redução do
endividamento se dá, por exemplo, pelo resgate
de títulos.
De acordo com o Plano Anual de
Financiamento (PAF), a dívida pública poderá
fechar este ano entre R$ 3,45 trilhões e R$ 3,65
trilhões.
Fonte: Agência Brasil

Comissão aprova
acréscimo de dias de férias
para trabalhador idoso
A Comissão de Defesa dos Direitos da
Pessoa Idosa aprovou proposta que dá tratamento
diferenciado para as férias de empregados com
mais de 60 anos de idade, por meio do acréscimo
de dias de descanso em seu período de férias
regulamentares.
A medida consta no Projeto de Lei
1782/15, do deputado Diego Andrade (PSD-MG),
que acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis
do Trabalho (Decreto-lei 5.452/43).
De acordo com a proposta, o empregado
que comprovar 35 anos de contribuição e 65 anos
de idade, se homem; e 30 anos de contribuição e
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60 anos de idade, se mulher, terá as férias
acrescidas de um dia para cada ano adicional de
trabalho com carteira assinada.
O autor afirma que o objetivo da proposta
é incentivar os profissionais mais experientes a
continuarem trabalhando, tendo em vista o
benefício cumulativo que obteriam com o passar
dos anos em atividade.
O parecer do relator, deputado Angelim
(PT-AC), foi favorável à proposta. Para ele, a
medida “gera benefícios para o trabalhador idoso,
economia para os cofres públicos e benefícios
também para o empregador, que poderá contar
com profissionais mais experientes por mais
tempo, sem elevação considerável de custos”.
Tramitação - A proposta será analisada,
em caráter conclusivo, pelas comissões de
Trabalho, de Administração e Serviço Público; e de
Constituição e Justiça e de Cidadania.
Fonte: Agência Câmara

Projeto amplia multas
para empresas que não
depositarem FGTS do
trabalhador
A Câmara dos Deputados analisa proposta
que eleva a multa para o empregador que não
depositar na conta vinculada do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) os recursos
a que o trabalhador tem direito. Segundo o
Projeto de Lei 7586/17, as multas serão de R$ 100
a R$ 300, por trabalhador prejudicado, para a
empresa que omitir as informações sobre a conta

vinculada ou apresentar informações erradas ao
Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).
A multa será maior para a empresa que
não depositar mensalmente o valor, que deixar de
computar parcela componente da remuneração
ou que deixar de efetuar o depósito após
notificado pela fiscalização: de R$ 500 a R$ 1 mil
por empregado. Além disso, os valores da multa
serão depositados na conta vinculada do
trabalhador prejudicado.
De acordo com o projeto, a multa que não
for recolhida no prazo legal será atualizada
monetariamente, até a data de seu efetivo
pagamento, pela Taxa Referencial (TR), a mesma
que atualiza a poupança.
Incentivo - O autor do projeto, exdeputado Severino Ninho (PSB-PE), afirma que as
multas atuais aplicadas pela fiscalização do
Ministério do Trabalho variam de R$ 10,64 a R$
106,40 por empregado prejudicado, valor que
considera muito baixo. Além disso, ele ressalta
que o ministério não tem fiscais em número
suficiente para atuar em todo o País. “Isso
incentiva o empregador a deixar de cumprir a sua
obrigação,
prejudicando
enormemente
o
trabalhador”, critica.
A situação ficou mais evidente, segundo
ele, quando o governo autorizou o saque dos
recursos das contas inativas do FGTS, a partir de
março deste ano. “Muitos trabalhadores
constataram que as empresas não fizeram os
devidos depósitos”, diz Ninho.
Dados da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, citados por Ninho, apontam que 198,8
mil empresas estão inscritas em dívida ativa por
débitos no FGTS. Cerca de 7 milhões de
trabalhadores não tiveram o depósito do fundo
feito corretamente.
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Tramitação - O projeto tramita em caráter
conclusivo nas comissões de Trabalho, de
Administração e Serviço Público; de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de
Cidadania.
Fonte: Agência Câmara

INSS não pode exigir que
trabalhador se submeta a
cirurgia para evitar
aposentadoria
O trabalhador vítima de infortúnio laboral,
com registro de redução da capacidade de
trabalho, mesmo que indicada a necessidade de
cirurgia para recuperação, não precisa
obrigatoriamente se submeter à intervenção para
obter o benefício acidentário. Com esse
entendimento, a 2ª Câmara de Direito Público do
TJ
confirmou
sentença
que
concedeu
aposentadoria por invalidez e declarou que o
termo inicial do benefício será o dia seguinte ao
da cessação do auxílio-doença anteriormente
deferido em benefício do trabalhador.
"Assim, por se tratar de incapacidade
definitiva, impedindo a reabilitação para o
exercício de atividade que garanta subsistência ao
autor, e ante a impossibilidade de obrigá-lo a se
submeter à cirurgia, restam preenchidos todos os
requisitos para a concessão da aposentadoria por
invalidez, fazendo prejudicados os demais
benefícios
pretendidos",
analisou
o
desembargador João Henrique Blasi, relator da
matéria.

Perito médico constatou que o trabalhador
é portador de lombociatalgia secundária à hérnia
discal lombar e que sua situação atual aponta para
incapacidade definitiva porque, mesmo que possa
exercer atividades que não exijam nenhum
esforço físico, ele poderia apresentar dificuldades
em razão do quadro doloroso apresentado.
Mesmo o tratamento cirúrgico, acrescentou o
experto, não garantiria o retorno do paciente à
atividade laborativa. Exames e atestados médicos
acostados aos autos apontam que a incapacidade
laborativa iniciou em setembro de 2016. A decisão
da câmara, baseada em precedentes do próprio
TJ, foi unânime (...).
Fonte: Jusbrasil
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