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"A decisão de adiar a votação é uma vitória
do movimento sindical e social, por isso mesmo
devemos ampliar a mobilização, agitação e
diálogo com a sociedade brasileira", afirma, em
nota, a FBP.
Centrais, como Nova Central, CUT Força
Sindical, CSB, CSP-Conlutas e Intersindical
informam que as mobilizações estão mantidas.

BOLETIM 476
Brasília, 4 de dezembro de 2017

Fonte: Rede Brasil Atual

Reforma da Previdência é
o principal assunto da
semana na Câmara
Greve é suspensa, mas
sindicatos e movimentos
farão atos na terça
Avaliação é de que pressão deverá ser
mantida para evitar que proposta de
reforma da Previdência vá à votação. Ato
na Avenida Paulista (SP) está mantido
As
centrais
sindicais
reconhecidas
formalmente decidiram suspender a greve
nacional marcada esta terça-feira (5), contra a
"reforma da Previdência", mas algumas
manifestações serão realizadas pelo país. A Frente
Brasil Popular, por exemplo, convocou "todos os
movimentos sociais" para organizar um dia de
atos e protestos pela aposentadoria.

A reforma da Previdência é o principal
tema em debate na Câmara dos Deputados nesta
semana, uma das últimas da sessão legislativa.
Enquanto os aliados do governo, favoráveis à
aprovação da reforma neste ano, continuam
insistindo no convencimento dos deputados para
votar a favor da reforma, os contrários à proposta
atuam em caminho diverso.
Mesmo os governistas têm afirmado que
ainda não contam com os 308 votos necessários
para aprovação de Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 287/2016, que altera as regras
do sistema previdenciário.
Na semana passada, o deputado Beto
Mansur (PRB-SP), um dos principais articuladores
do governo, montou uma estratégia envolvendo
lideranças aliadas de mais de 20 estados para
ajudá-lo no convencimento e, também, na
contagem dos votos dos deputados que apoiam a
aprovação da reforma. Os números podem ser
apresentados neste domingo (3), às 19h. ao
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presidente da República, Michel Temer, e
ministros envolvidos na aprovação da reforma.
Partidos de oposição e centrais sindicais
contrárias à aprovação da reforma trabalham para
a rejeição da matéria. Também na semana
passada, os presidentes das principais centrais
sindicais do país se reuniram com o presidente da
Câmara, deputado Rodrigo Maia, e pediram o
adiamento da votação para o ano que vem. As
centrais estão convocando os trabalhadores para
uma greve geral no dia 5 de dezembro contra a
reforma da Previdência.
O deputado Rodrigo Maia, responsável por
pautar a votação da PEC, tem afirmado que só
colocará a matéria em votação quando houver
garantia de votos suficientes para aprová-la. Ele já
admitiu que, se não for possível aprovar a PEC
ainda este ano, a votação poderá ficar para depois
do carnaval de 2018. Maia defende a aprovação
da reforma para que o país volte a crescer.
Plenário - Nesta terça-feira (5), o plenário
da Câmara dos Deputados volta a discutir a
Medida Provisória 795/17, que cria um regime
especial de importação de bens a serem usados na
exploração, desenvolvimento e produção de
petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos.
Após sessão tumultuada e troca de insultos entre
os parlamentares, o texto-base da matéria foi
aprovado e a votação das propostas que
pretendem alterar o texto já aprovado ficou para
esta semana.
A MP está em vigor desde agosto e precisa
ser aprovada no Congresso até o dia 15 de
dezembro para continuar valendo. A medida
suspende os tributos cobrados a bens destinados
às atividades de exploração, desenvolvimento e
produção de petróleo e gás natural que
permanecerem no país de forma definitiva. O

mesmo vale para a importação ou aquisição no
mercado interno de matérias-primas e produtos
intermediários destinados à atividade.
Orçamento - O presidente da Comissão
Mista de Orçamento (CMO), senador Dário Berger
(PMDB/SC), convocou reunião para a próxima
segunda-feira, às 20h, para votação dos primeiros
relatórios setoriais ao Projeto de Lei Orçamentária
Anual (PLOA) 2018.
Ao todo, são 16 relatórios temáticos. Os
relatórios, após serem aprovados pela CMO, serão
encaminhados ao relator-geral do Orçamento,
deputado Cacá Leão (PP-BA), para a elaboração do
relatório final a ser votado pela comissão e pelo
plenário do Congresso Nacional. A expectativa é
que o Orçamento para 2018 seja aprovado antes
do início do recesso parlamentar, previsto para
iniciar em 22 de dezembro.
Fonte: Portal EBC

Maia: “falta muito voto”
para aprovar a reforma
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia,
reconheceu que faltam muitos votos para aprovar
a reforma da Previdência (PEC 287/16) e que não
há data para pautar a matéria em Plenário. “Estou
realista, trabalho 24 horas por dia nesse tema.
Falta muito voto, já que fazemos uma projeção do
que está ouvindo dos líderes”, disse.
Maia afirmou que, além do desgaste
enfrentado pelos parlamentares após a rejeição
das duas denúncias contra o presidente Michel
Temer, muitos deputados, apesar de reconhecer a
importância da proposta, não confirmam o apoio
ao texto.
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Mudanças - O presidente da Câmara disse
ainda que a proposta do PSDB para alterar outros
pontos da reforma inviabiliza a votação, pois
representam R$ 100 bilhões a menos no ajuste
fiscal.
Maia admitiu discutir uma regra de
transição para os que ingressaram no serviço
público antes de 2003, mas ressaltou a
importância de se preservar pelo menos metade
da
economia
prevista
inicialmente,
de
aproximadamente R$ 800 bilhões.
“Uma idade mínima um pouco menos que
65 [para os que entraram antes de 2003] não vai
ter um custo fiscal muito grande e pode agregar
[votos] na reforma, desde que não haja uma
economia menor que R$ 400 bilhões”, afirmou.
Fonte: Agência Câmara

Justiça suspende
campanha publicitária
A Justiça Federal em Brasília decidiu
determinar a suspensão da campanha publicitária
sobre a reforma da Previdência Social. A decisão
foi proferida pela juíza Rosimayre Gonçalves de
Carvalho, da 14ª Vara Federal, a partir de uma
ação protocolada pela Associação Nacional dos
Auditores Fiscais da Receita Federal (Anfip). Na
decisão, a juíza entendeu que o conteúdo das
peças publicitárias veicula desinformações.
"A notícia leva a população brasileira a
acreditar que o verdadeiro motivo do déficit
previdenciário é decorrência exclusiva do regime
jurídico do funcionalismo público, sem observar
quaisquer peculiaridades relativas aos serviços
públicos e até mesmo às reformas realizadas

anteriormente. Essa diretriz, conduz a população
ao engano de acreditar que apenas os servidores
públicos serão atingidos pela mudança", disse a
juíza.
Após a decisão, a Advocacia-Geral da
União (AGU) informou que vai recorrer da
decisão.
Fonte: Agência Câmara

Entidades questionam
no STF abusos da reforma
trabalhista
A nova lei trabalhista, em vigor desde 11
de novembro, gera insegurança jurídica nas
relações de trabalho. Tocada às pressas pelo
governo, e na calada noite pela Câmara, a fim de
dar segurança ao capital, a reforma gera dúvidas e
contestações.
Vários juízes têm decidido contrariamente
à lei 13.467. Em São Paulo, na 41ª Vara, o juiz
Elizio Perez mandou um grupo hospitalar
recontratar 117 empregados demitidos. Outras
decisões, que abrangem casos individuais ou
coletivos, têm desconsiderado aspectos da nova
lei.
Embora o recém-criado artigo 477-A da
CLT diga que “dispensas imotivadas individuais,
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plúrimas ou coletivas, equiparam-se para todos os
fins, não havendo necessidade de autorização
prévia de entidade sindical ou celebração de
Convenção Coletiva ou acordo coletivo para sua
efetivação”, o juiz viu choque com a Constituição.
Sustenta: “Não é dado ao legislador ordinário
legislar em sentido diametralmente oposto às
regras
constitucionais”.
Mais:
“Nosso
ordenamento jurídico alberga o princípio de
vedação ao retrocesso social”.
ADI - Confederações, primeiro, e, agora,
Federações Nacionais de Trabalhadores recorrem
ao Supremo Tribunal Federal. A orientação, diz o
dr. Hélio Gherardi, que patrocina três Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADI), via
Federações, é a contestação pontual.
“Cada ação contesta um ponto da nova lei.
Pode ser o custeio, a fim de demonstrar que a
contribuição sindical não foi derrubada, ou a
abusividade do trabalho intermitente, pelo qual o
empregado pode receber abaixo do salário
mínimo, por exemplo”, explica o advogado da
Fenepospetro, Fenattel e de outras entidades.
Numa das ADIs, o ministro Edson Fachin deu
despacho favorável, adianta dr. Hélio, o que, a seu
ver, abre perspectiva positiva ao pleito.
Na questão do custeio sindical, o advogado
observa uma série de erros e atropelos da nova
lei. “Por se tratar de matéria tributária, sua
alteração só caberia por PEC (Proposta de Emenda
Constitucional) ou lei complementar, em ambos
os casos exige-se quórum qualificado.
Abuso - Segundo o dr. Gherardi, as
inconsistências da lei têm estimulado toda sorte
de abusos pelos empregadores.
Fonte: Agência Sindical

Dieese: “nova” lei
trabalhista 'abriu as portas
do inferno'
A Lei 13.467, que alterou a legislação
trabalhista, "abriu as portas do inferno", segundo
o diretor técnico do Dieese, Clemente Ganz Lúcio,
um dos participantes de debate promovido pela
Fundação Fernando Henrique Cardoso, em São
Paulo (foto). Trata-se de um assunto "que não
está
pacificado",
conforme
lembrou
o
superintendente da fundação, o cientista político
Sergio Fausto. Em sua argumentação, Clemente
afirmou que se trata de regular relações sociais de
produção – em busca de um padrão de
desenvolvimento –, como no pacto feito após a 2ª
Guerra Mundial, que pressupõe empresas e
sindicatos fortes.
"Estamos mexendo nesse acordo. É uma
decisão estúpida que fizemos com os
trabalhadores, com as empresas e com o Estado
brasileiro", disse Clemente. "Excluímos de 50 a 60
milhões de brasileiros do acesso à previdência. Os
parlamentares decidiram sem saber o impacto
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disso." Parte dos criadores da lei, acrescentou, vê
o trabalhador apenas como "insumo".
Ele citou ainda a Medida Provisória (MP)
808, editada para "compensar" itens da lei recémaprovada. Quinze dias depois de implementada a
lei, a MP recebeu um número recorde de 967
emendas parlamentares, incluindo a base aliada,
conforme lembrou Clemente. "Não tem nada de
errado com essa lei? Como é que o empresário vai
se sentir seguro de aplicar essa regra?" Para o
diretor técnico, o melhor a fazer seria chamar
representantes dos trabalhadores e dos
empresários e discutir um novo modelo, inclusive
do ponto de vista do capital. "Não consigo
enxergar (na lei) alternativa de ganhos de
produtividade."
Para Clemente, qualquer alteração legal
precisa ser feita pela via da negociação para se ter
legitimidade. "Essa mudança não foi feita com
base no compromisso. Foi uma imposição",
criticou. Ele se mostrou favorável, como propôs o
presidente da CTB, à criação de um conselho de
acompanhamento das relações de trabalho. "Essa
regra aumento o conflito. Sugiro que nós
recuperemos o diálogo como forma de
entendimento." O outro caminho seria atravessas
as portas às quais ele se referiu: "Ninguém voltou
para contar como foi".
Fonte: Rede Brasil Atual

Entidades de classe e
OAB podem se manifestar
sobre mudanças na
jurisprudência
O Tribunal Superior do Trabalho realizará,
no dia 6/2/2018, sessão do Tribunal Pleno para
examinar as propostas da Comissão de
Jurisprudência e de Precedentes Normativos para
a alteração da jurisprudência da Corte, em função
das mudanças introduzidas pela Lei 13.467/2017
(Reforma Trabalhista). Nesta quinta-feira (30), o
presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins
Filho, divulgou edital abrindo prazo de dez dias
para que o Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), confederações
sindicais e entidades de classe de âmbito nacional
para que manifestem seu interesse em indicar
advogado para proferir sustentação oral na
sessão.
A Comissão de Jurisprudência encaminhou
35 propostas de alteração de súmulas e
orientações jurisprudenciais. A exemplo do que
vem sendo feito em relação ao novo Código de
Processo Civil, as propostas se baseiam na
necessidade de adequar a jurisprudência do TST
às modificações legislativas decorrentes da nova
lei, que abrange tópicos como custas processuais,
revelia, seguro-desemprego, horas in itinere,
férias, diárias e intervalo intrajornada, entre
outros.
Fonte: TST
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Primeira Seção julgará
incidente de uniformização
sobre pagamento de
insalubridade antes da perícia
O ministro do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) Og Fernandes admitiu pedido de
uniformização de interpretação de lei relativo à
possibilidade de retroação do pagamento de
adicional de insalubridade antes da data da
formalização do laudo pericial.
O
pedido
foi
apresentado
pela
Universidade Federal do Pampa, após a Turma
Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais (TNU) haver concluído pela possibilidade
de pagamento do adicional no período que
antecede a perícia e a formalização do laudo
comprobatório.
De acordo com a universidade, a decisão é
contrária à jurisprudência do STJ de que não cabe
o pagamento de adicional de insalubridade
retroativo ao período que antecedeu a perícia e a
devida formalização do laudo comprobatório das
condições de trabalho.
Em análise preliminar, o ministro Og
Fernandes reconheceu a existência de divergência
jurisprudencial sobre o tema. Antes do julgamento
do caso pela Primeira Seção, o magistrado abriu a
oportunidade de manifestação dos interessados
no prazo de 30 dias e determinou a abertura de
vista ao Ministério Público Federal.
Fonte: STJ

IBGE mostra crescimento
da informalidade no país
O desemprego continua em queda no país
e a taxa de desocupação no trimestre móvel
encerrado em outubro deste ano fechou em
12,2%, índice 0,6 ponto percentual superior ao
trimestre anterior.
Ainda assim, havia no país, em outubro,
12,7 milhões de pessoas desempregadas. Foram
gerados 868 mil novos postos de trabalho de
agosto a outubro deste ano.
O contingente de trabalhadores por conta
própria cresceu 1,4% em um trimestre, atingindo
em outubro 23 milhões de pessoas. Em relação ao
mesmo período de 2016, houve alta de 5,6%
(aumento de 1,2 milhão de pessoas).
O trabalho doméstico foi o principal item
que contribuiu para a queda na desocupação. No
entanto, se considerado apenas o trimestre de
agosto a outubro, a taxa de desemprego é a maior
da série histórica, iniciada em 2012.
Os dados foram divulgados nesta quintafeira (30), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
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Estatística (IBGE), na Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad).
Se comparada a igual período do ano
passado, quando a taxa de desemprego era de
11,8%, houve aumento de 0,4 ponto percentual.
Fonte: Portal EBC

467/2005 do Conselho Deliberativo do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (Codefat), como nos casos
em que um problema de saúde impedisse o
trabalhador de ir até uma unidade autorizada para
obter o Seguro Desemprego. Agora, no entanto,
essa possibilidade foi ampliada, atendendo a uma
ação civil pública acolhida pela 6º Vara Federal de
Porto Alegre (RS).

Trabalhador pode
requerer Seguro Desemprego
por procuração
O requerimento e a retirada do Seguro
Desemprego já podem ser feitos por meio de
procuração
pública.
Dessa
forma,
os
trabalhadores brasileiros têm mais uma facilidade
para obter o benefício, de acordo com Circular
publicada no portal do Ministério do Trabalho e
distribuída às Superintendências Regionais do
Trabalho, unidades vinculadas ao Sistema
Nacional de Emprego (Sine) e agências da Caixa
em todo o País. “Essa é uma medida que vai
beneficiar os trabalhadores, facilitando e
agilizando o processo para quem tiver alguma
dificuldade de ir às agências e aos postos de
atendimento”, disse o ministro do Trabalho,
Ronaldo Nogueira.
O trabalhador que quiser utilizar mais esta
facilidade deverá providenciar uma procuração
pública, passada em cartório, dando poderes
específicos para o mandatário. Este, então, terá
condições legais de dar entrada no requerimento,
obter a habilitação e receber o Seguro
Desemprego em nome do beneficiário.
Essa medida já era válida para algumas
situações específicas, previstas na Resolução nº

Fonte: MTb
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