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BOLETIM 508
Brasília, 5 de fevereiro de 2018

Reforma da Previdência
dominará debates no
retorno do Congresso
O Congresso Nacional retoma as atividades
nesta segunda-feira (5), com a votação da reforma
da Previdência no centro dos debates. Ainda sem
consenso entre os parlamentares, a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 287/2016 é tratada
como tema prioritário do ano pelo presidente da
República, Michel Temer.
Na Câmara dos Deputados, a matéria está
prevista para ser lida em plenário ainda nesta
segunda-feira. Segundo o ministro da Secretaria
de Governo da Presidência da República, Carlos
Marun, outro texto deve ser apresentado pelo
relator da matéria, deputado Arthur Maia (PPSBA). Em uma tentativa de aprovar a PEC, o
parlamentar tem reunido novas contribuições ao
texto de setores da sociedade ainda descontentes
com a proposta.
Apesar dos esforços do Planalto, a votação
marcada para o dia 19 deste mês, pode não
acontecer nessa data. A pauta de apreciações do
plenário é atribuição do presidente da Câmara,
deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), que tem
afirmado que somente colocará o tema em pauta
quando tiver garantia dos votos necessários para
aprovação. Segundo o ministro Carlos Marun
ainda faltam entre 40 e 50 votos para alcançar os
308 votos favoráveis necessários, em dois turnos,
para aprovação da proposta na Câmara. Para

entrar em vigor, a medida também deve ser
apreciada em dois turnos pelo Senado.
Câmara dos Deputados - De acordo com o
deputado Rodrigo Maia, além da reforma da
Previdência, as prioridades da Casa são os
projetos para a modernização da Lei de Licitações;
do fim das desonerações sobre a folha de
pagamento e da capitalização da Petrobras.
Outras propostas ainda devem ser
encaminhadas pelo Executivo, como a atualização
da Lei de Falências e o novo marco regulatório do
saneamento básico.
Eletrobrás - A privatização da Eletrobras,
proposta liberada pelo ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, na
sexta-feira (2) também está prevista para ser
analisada. O ministro atendeu um pedido da
Câmara dos Deputados ao entender que um juiz
de primeiro grau usurpou a competência do
Supremo ao analisar a legalidade da MP. No dia 11
de janeiro, o juiz da 6ª Vara Federal de
Pernambuco, Cláudio Kitner, suspendeu parte da
medida provisória editada pelo governo federal
que inclui a Eletrobras e suas subsidiárias, como
Furnas, Chesf, Eletronorte, Eletrosul e CGTEE,
dentro do programa de privatização.
O fim foro privilegiado para autoridades
nos casos de crimes comuns é outro assunto que
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também deve estar na pauta da Câmara. Em texto
já aprovado pelo Senado, todas as autoridades e
agentes públicos hoje beneficiados pelo foro
responderão a processos na Justiça comum. As
únicas exceções são os chefes dos Três Poderes da
União - Executivo, Legislativo e Judiciário - e o
vice-presidente da República.
Senado
A análise de medidas provisórias deve tomar
muito tempo dos senadores nesse retorno ao
trabalho. Até agora 22 MPs aguardam análise.
Dessas, oito já tiveram as respectivas comissões
mistas instaladas e outras duas já passaram por
essa etapa e aguardam a deliberação da Câmara
dos Deputados para serem remetidas ao Senado.
Na pauta há ainda 12 MPs que aguardam a
instalação das comissões mistas. Uma delas é a
MP 808/2017, que altera regras da reforma
trabalhista, em vigor desde novembro do ano
passado.
Reforma Trabalhista - Há ainda a 808/2017
que altera pontos polêmicos da reforma
trabalhista (Lei 13.467/2017). Entre as principais
mudanças está a que trata dos trabalhos
intermitente e autônomo previstos na nova
legislação. A MP faz parte de um acordo firmado
com parlamentares de sua base, para evitar que
mudanças que os senadores queriam fazer,
levasse o texto para mais uma votação na Câmara.
O tema promete discussões acaloradas. Os
parlamentares apresentaram 967 emendas à
medida provisória, que modifica 17 artigos da
reforma. Entre as alterações propostas está a que
determina que as grávidas e lactantes devam ser
afastadas de atividades e locais de trabalho
insalubres com ou sem apresentação de atestado
médico, ao contrário do que determina a nova lei.
Fonte: Agência Brasil

Temer diz que seu
governo suporta “déficit” da
Previdência, mas outros não
Michel Temer disse na sexta-feira (2) que
insiste na reforma da Previdência porque apesar
de o governo dele aguentar o déficit, outros não
aguentarão. “Tenho mais 11 meses de governo.
Eu aguento a Previdência. Houve um déficit de R$
268 bilhões nesse ano que passou, a tendência é
aumentar essa dívida previdenciária este ano, mas
o meu governo aguenta. Quem não vai aguentar
são os próximos anos”, afirmou em entrevista ao
na Rádio Jornal de Pernambuco.
Meirelles - O governo admite negociar
alguns tópicos do texto final da proposta de
reforma da Previdência visando a sua aprovação
no Congresso Nacional. O ministro não quis,
entretanto, adiantar quais seriam esses pontos.
“Eu acho que negociação é algo que se faz durante
o processo. Você não anuncia até onde está
disposto a chegar porque, se não, já começa a
negociação dali. Acho que o ideal seria aprovar o
substitutivo que está hoje em andamento no
Congresso”.
Fonte: Agência Brasil
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da Polícia Federal, da Unafisco Associação
Nacional, da Associação Latino-Americana de
Juízes do Trabalho (ALJT) e da Confederação dos
Servidores Públicos do Brasil (CSPB).

Senado debate relatório
da CPI da Previdência
A Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (CDH) do Senado Federal
promove audiência pública nesta terça (6) para
debater o relatório da Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) da Previdência Social. A reunião
tem início às 9h na sala 6 da ala Nilo Coelho.
Aprovado em outubro de 2017, o relatório
da CPI aponta erros na proposta de reforma
previdenciária apresentada pelo governo, que
deverá ser votado no Plenário da Câmara no dia
19. O documento sugere emendas à Constituição
e projetos de lei, além de indicar uma série de
providências a serem tomadas para o equilíbrio do
sistema
previdenciário
brasileiro,
como
mecanismos de combate às fraudes, mais rigor na
cobrança dos grandes devedores e o fim do desvio
de recursos para outros setores.
A audiência pública terá a participação de
representantes da Associação Nacional dos
Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra),
da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da
Receita Federal do Brasil (Anfip), do Sindicato
Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional
(Sinprofaz), da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), da Associação Nacional dos Membros do
Ministério Público (Conamp), da Associação dos
Juízes Federais do Brasil (Ajufe), do Sindicato
Nacional dos Funcionários do Banco Central
(Sinal), da Federação Nacional do Fisco Estadual e
Distrital (Fenafisco) e da Educafro.
Participarão também representantes do
Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da
Receita Federal do Brasil (Sindifisco nacional), da
Sociedade Brasileira de Previdência Social (SBPS),

Fonte: Agência Senado

TST discute nesta terça (6)
jurisprudência pósreforma trabalhista
O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho
se reúne na próxima terça-feira (6), a partir da
14h, para discutir as alterações de sua
jurisprudência em função das mudanças na CLT
introduzidas pela reforma trabalhista (Lei
13.467/2017).
O ponto de partida dos debates é uma
proposta, elaborada pela Comissão de
Jurisprudência e Precedentes Normativos do
Tribunal em novembro do ano passado, que trata
de 34 temas que foram objeto de mudança
legislativa, entre eles horas de deslocamento (in
itinere), diárias de viagem e supressão de
gratificação de função. Veja aqui e aqui as
propostas da comissão.
“Não há dúvidas de que, a partir da
entrada em vigor da reforma trabalhista, em
11/11/2017, muitas súmulas precisam ser
revistas”, afirma o presidente do TST, ministro
Ives Gandra Martins Filho.
Dois outros pontos importantes serão
objeto de discussão e dizem respeito ao direito
intertemporal, ou seja, à modulação dos efeitos
das mudanças legislativas. A primeira é se a nova
redação da CLT se aplica aos contratos já em vigor
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ou apenas aos novos contratos. A segunda diz
respeito aos processos trabalhistas já em curso.
De acordo com as regras estabelecidas
pela própria Reforma Trabalhista em relação à
aprovação e alteração de súmulas, a sessão
contará com a participação de entidades sindicais
de trabalhadores e patronais, entidades de classe
(associações de advogados e de magistrados,
entre outras) e órgãos públicos (Ministério Público
do Trabalho e Advocacia-Geral da União). Cada
grupo terá 30 minutos para sustentações orais,
totalizando duas horas.
Fonte: TST

num total de 64 inscritas, terão, por segmento, 30
minutos para expor seu entendimento acerca das
35
propostas
(Súmulas
e
orientações
jurisprudenciais), que visam adequação à Lei
Trabalhista - 13.467/2017. O tempo é escasso.
Em alerta, devido ao alinhamento de
Gandra às teses do mercado - que busca
precarizar a mão de obra, reduzir custos e
desmontar organizações sindicais, entidades se
preparam, a fim de marcar posição na sessão do
Pleno, no dia 6, buscando barrar a derrubada de
Súmulas e o corte de direitos.
Riscos - Dirigente sindical e também
advogado, o professor Oswaldo Augusto de
Barros, presidente da CNTEEC (Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos
de Educação e Cultura) vê riscos na iniciativa. Ele
argumenta: “As Súmulas consolidam direitos,
muitos deles originários das Convenções Coletivas.
E eu costumo dizer que as Convenções são as leis
que o movimento sindical produz com nossas
lutas e anos de negociação”.
Fonte: Agência Sindical

Sessão dia 6 no TST pode
suprimir direitos

Centrais Sindicais pedem
cancelamento da sessão

Prestes a deixar a presidência do TST, o
presidente Ives Gandra da Silva Martins Filho
marca sessão para o dia 6 de fevereiro (quarta), a
fim de, segundo edital, “apreciar propostas da
Comissão de Jurisprudência de Precedentes
Normativos de alteração da jurisprudência
consolidada desta Corte”.
Confederações
Sindicais e outras entidades de âmbito nacional,

As centrais sindicais pedem ao presidente
do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, que
cancele ou suspenda sessão na próxima terçafeira (6) que irá rever parte da jurisprudência da
Casa. A medida visa a atualizar súmulas depois da
entrada em vigor da Lei 13.467, de "reforma" da
legislação trabalhista. Os representantes dos
trabalhadores querem mais tempo para a
discussão, para que não se repita o "atropelo"
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verificado na tramitação do projeto que mudou a
CLT, no ano passado.
"A Lei nº 13.467/2017 (chamada de
“reforma trabalhista”, que, em verdade,
representa enorme e profundo retrocesso social)
foi aprovada pelo Congresso Nacional sem
a adequada e indispensável interlocução com as
Centrais
Sindicais
e
representantes dos
trabalhadores, em tramitação recorde para a
extensão e profundidade das alterações nas
relações de trabalho e sindicais que pretende
promover. Tanto assim que, no início de sua
vigência, foi objeto de Medida Provisória, que
conta com mais de 900 emendas e está pendente
de análise pelo Congresso Nacional", afirmam as
entidades em nota conjunta.
No documento, as centrais se queixam de
"rasos" 30 minutos para cada setor se manifestar
a respeito das mudanças a serem discutidas na
audiência. De acordo com despacho de Gandra,
de 18 de janeiro, cada setor ("obreiro", patronal,
entidades de classe e órgãos públicos) terá meia
hora para exposição. No caso dos trabalhadores,
são 40 entidades. Se as apresentações fossem
individuais, cada uma teria 45 segundos.
Fonte: Centrais Sindicais

Supremo recebe 16ª ação
contra reforma na CLT
A Federação das Entidades Sindicais dos
Oficiais de Justiça do Brasil protocolou nesta
sexta-feira (2/2) mais uma ação contra a reforma
trabalhista. É o 16º questionamento sobre a Lei
13.467/2017 na corte e o 9º que considera

inconstitucional o fim da contribuição sindical
obrigatória.
A entidade afirma que, para cumprir a
Constituição Federal e defender direitos e
interesses da categoria, precisa de uma “fonte de
custeio segura e efetiva”: “Sem essa contribuição
o trabalhador ficará vulnerável e sua proteção
estará
ameaçada
pelos
patrões,
e
consequentemente enfraquecerá todos os meios
de defesa dos trabalhadores”.
Segundo a federação, a jurisprudência dos
tribunais já é pacífica ao considerar a contribuição
como tributo. O ministro Edson Fachin já é relator
das outras ações que discutem a regra sobre a
contribuição facultativa. Embora a federação dos
oficiais de Justiça tenha pedido liminares para
suspender essa mudança, ele já decidiu em outros
processos que os argumentos serão tratados pelo
Plenário diretamente no mérito.
Fonte: Consultor Jurídico

Novas ações trabalhistas
caem pela metade depois
de mudança na lei
O número de ações trabalhistas na Justiça
caiu pela metade após a entrada em vigor da
chamada reforma trabalhista. A média de novos
casos em primeira instância, que costumava
passar de 200 mil por mês, caiu para 84,2 mil em
dezembro de 2017, primeiro mês completo da
nova legislação, conforme reportagem publicada
neste domingo (4/2) pelo jornal O Estado de S.
Paulo, citando dados do Tribunal Superior do
Trabalho.
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Em novembro do ano passado, antes das
alterações na Consolidação das Leis do Trabalho
valerem, a entrada de ações em varas do Trabalho
alcançou 289,4 mil. Advogados atribuem o cenário
às dúvidas sobre como a nova lei seria aplicada e o
dispositivo que impõe a quem perde o processo a
responsabilidade de pagar honorários de
sucumbência.
Tramitam no STF 16 ações contra
mudanças da Lei 13.467/2017. A mais recente
questiona o fim da contribuição sindical
obrigatória.
Fonte: Consultor Jurídico

Projetos ampliam a
licença-maternidade
A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do
Senado Federal analisa o Projeto de Lei do Senado
(PLS) 72/2017, da senadora Rose de Freitas
(PMDB-ES) que amplia o prazo da licençamaternidade, de 120 para 180 dias e permite ao
pai acompanhar a mãe do nascituro nas consultas
e exames durante a gravidez. Ao justificar o
projeto, a senadora cita o artigo 226 da
Constituição, o qual estabelece que a família é a
base da sociedade brasileira, merecendo especial
proteção do Estado e segundo ela, em face disso,
toda e qualquer medida destinada a resguardá-la
deve ser estimulada pela sociedade e pelo Estado,
em especial pelo Parlamento.
Relator na comissão, o senador Paulo Paim
(PT-RS) apresentou relatório favorável ao projeto.
Segundo Paim, sempre no interesse dos filhos
menores é necessário conceder ao pai o direito de
acompanhar a mãe nas consultas e exames
indispensáveis a uma gravidez saudável.

"É uma medida que estimula a paternidade
responsável, inserindo o genitor, desde os
primeiros momentos, na rotina de cuidados com o
seu filho que irá nascer", argumenta o senador.
Sobre a extensão da licença maternidade,
o relator aponta dados da Sociedade Brasileira de
Pediatria, de que bebês que ficam seis meses ao
lado da mãe têm reduzidas as chances de contrair
pneumonia, desenvolver anemia e sofrer com
crises de diarreia. Segundo o relator, o Brasil gasta
somas altíssimas por ano para atender a crianças
com doenças que poderiam ser evitadas, caso a
amamentação regular tivesse ocorrido durante
esses primeiros meses de vida.
Fonte: Agência Senado
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