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BOLETIM 511
Brasília, 8 de fevereiro de 2018

Centrais sugerem a Maia
adiar votação da reforma
da Previdência para 2019
As Centrais Sindicais estiveram nesta
quarta (7) com o presidente da Câmara, deputado
Rodrigo Maia (DEM-RJ (foto), para tratar sobre a
reforma da Previdência. No encontro, em Brasília,
dirigentes da CUT, Força Sindical, CTB, Nova
Central e CSB sugeriram o adiamento da votação
da PEC 287, previsto para o dia 20 de fevereiro.
As Centrais consideram que o melhor seria
que a votação da reforma ficasse para 2019.
Segundo ele, o adiamento poderia propiciar um
debate amplo sobre as mudanças necessárias na
Seguridade Social.
Segundo as dirigentes sindicais, o governo
não tem os votos. Os deputados estão cada vez
mais convencidos de que não tem razão de fazer
essa mexida e que devemos discutir isso durante o
processo eleitoral, deixando as mudanças para o
próximo Congresso Nacional e o próximo
presidente da República.
Agenda - Rodrigo Maia disse aos dirigentes
que tem o compromisso de tentar votar o projeto
no dia 19, 20 ou 21, mas que, se não conseguir os
votos necessários, irá retirar o texto de pauta.
Fonte: Agência Sindical

Governo apresenta nova
Emenda Aglutinativa à
reforma da Previdência
A fim de criar as condições para aprovar a
reforma da Previdência na Câmara, o governo
apresentou nesta quarta-feira (7) nova Emenda
Aglutinativa Global à proposta em debate na Casa.
Trata-se de texto que reúne o texto original com o
substitutivo adotado pela comissão especial e com
as emendas apresentadas à proposta.
Uma das alterações, anunciada pelo relator
da PEC 287/16, deputado Arthur Oliveira Maia
(PPS-BA), beneficia viúvo ou viúva de policial
morto em ação, que passa a receber pensão
integral e não mais percentual do salário, como na
versão anterior.
A mudança busca conseguir mais votos de
deputados da bancada da segurança pública e
valeria para cônjuges de policiais rodoviários
federais, policiais federais e policiais civis. Policiais
militares estão fora da reforma da Previdência.
O novo texto se resume a 4 pontos-chave:
1) a retirada de qualquer menção a trabalhadores
rurais, 2) a garantia da manutenção do benefício
de prestação continuada, o chamado BPC, 3) a
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redução do tempo mínimo de contribuição de 25
para 15 anos e 4) a inclusão do novo artigo que
beneficia viúvas de policiais.
Obstrução total - A nova mudança não
altera a posição dos deputados contrários à
reforma da Previdência. Durante a tarde desta
terça-feira (6), movimentos sociais, entidades
sindicais e parlamentares se reuniram na Câmara
para criticar a PEC.
Participaram do ato, deputados e
senadores da Frente Parlamentar Mista em defesa
da
Previdência,
movimentos
como
de
Trabalhadores sem Teto (MTST) e centrais
sindicais.
Fonte: Diap

Marinho quer arquivar
proposições que versam
sobre contribuição sindical
O mercado não está para brincadeira.
Depois de aprovar a Reforma Trabalhista (Lei
13.467/17) e de piorá-la ainda mais por meio da
MP 808/17, agora não querem permitir nenhum
debate no Congresso sobre o financiamento
sindical.
O requerimento do deputado Rogério
Marinho (PSDB-RN) é explícito e interdita o
debate em torno de quaisquer “proposições que
visam alterar a Reforma Trabalhista e a Lei de
Terceirização”. É o que propõe Marinho (PSDBRN), que foi relator da Reforma Trabalhista, com o
Requerimento 7.805/17.
O requerimento foi deferido parcialmente
pela Mesa da Câmara, de acordo com o artigo 164

do Regimento Interno da Casa, e agora 145
projetos de lei ordinária que tramitam na Câmara
sobre o tema e 1 projeto de lei complementar
(PLP 150/15), seguirão ao arquivo. Entre esses
está o PL 6.706/09 (PLS 177/07), do senador Paulo
Paim (PT-RS), que proíbe a dispensa do
empregado que concorre a vaga de membro do
Conselho Fiscal de sindicato ou associação
profissional.
Vai ser aberto prazo de 5 sessões, a partir
desta sexta-feira (9), para apresentação de
recurso contra esta decisão da Mesa Diretora.
Fonte: Diap

CNTM: contribuição
sindical facultativa é como
isentar IPTU e IPVA
O Supremo Tribunal Federal recebeu mais
duas ações sobre o fim da contribuição sindical
obrigatória, fixado pela reforma trabalhista. As
autoras alegam principalmente que a norma é
inconstitucional por alterar tributo — ao todo, a
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corte reúne 12 processos contra a regra e 18
contra as recentes mudanças na CLT.
“Seguindo a linha de comando da Lei
13.467/17, podemos considerar que foi revogado
o art. 3°, do CTN e que a partir de agora também
temos a faculdade de pagar IPTU, IPVA, ICMS,
INSS, ISS, IR, ISSQN, IPI, IOF, II, ITR, ITBI?”,
compara a Confederação Nacional dos
Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM), que assina
ação (ADI 5.892) protocolada nesta terça-feira
(7/2).
A entidade considera a medida “absurda”,
porque todo trabalhador é representado por um
sindicato assim que ingressa em determinada
categoria. “Não há alternativa. A lei é taxativa. (...)
A vinculação é, simultaneamente, um direito e um
dever”, diz a confederação. “Não há escolha!!!”,
reclama.
Segundo
a
representante
dos
metalúrgicos, a discussão é maior do que dinheiro
em caixa: a reforma, diz, “viola o princípio do não
retrocesso social, uma vez que o enfraquecimento
das entidades sindicais causa não apenas prejuízo
às
entidades,
mas
especialmente
aos
trabalhadores”.
A outra ação em andamento (ADI 5.888)
foi ajuizada por uma série de confederações, em
nome dos trabalhadores em Turismo e
Hospitalidade (CONTRATUH); em Transportes
Terrestres (CNTTT); na Indústria (CNTI) e em
Estabelecimento de Ensino e Cultural (CNTEEC).
Todas insistem no argumento de que a
contribuição tem natureza tributária e
compulsória.
De acordo com a petição, eliminar a
obrigatoriedade também será ruim para a União,
ao gerar renúncia de receita, “cujo fato foi

desprezado no processo legislativo que aprovou a
lei inquinada de inconstitucionalidade”.
As autoras queriam liminar para suspender
essa mudança. Já o ministro Edson Fachin, relator
de outros questionamentos sobre a contribuição
facultativa, decidiu que os argumentos serão
tratados pelo Plenário diretamente no mérito.
Defesa da nova regra - Em resposta
protocolada no STF em outra ADI, a AdvocaciaGeral da União afirma que a contribuição sindical
nunca foi instituída por lei complementar, e sim
pela CLT. Por isso, tem natureza jurídica de lei
ordinária. Diz ainda que exigir o pagamento
"contradiz o princípio da liberdade sindical", pois
sindicalizar-se constitui apenas direito, e não
obrigação.
Segundo a AGU, os sindicatos já contam
com outras fontes de custeio para manter suas
atividades, e não há risco de o trabalhador ficar
desprotegido na assistência judiciária, já que pode
pedir atendimento à Defensoria Pública e a
núcleos de prática jurídica de universidade e
faculdades.
Fonte: Consultor Jurídico

Juros básicos da economia
ficam abaixo de 7%
Pela 11ª vez seguida, o Banco Central
baixou os juros básicos da economia. Por
unanimidade, o Comitê de Política Monetária
(Copom) reduziu nesta quarta-feira (7) a taxa Selic
em 0,25 ponto percentual, de 7% ao ano para
6,75% ao ano. A decisão era esperada pelos
analistas financeiros.
Com esta redução, a Selic nominal
continua no menor nível desde o início da série

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário
Endereço: SHCGN/CLN Quadra 710 Bloco H Loja 56 – Asa Norte – Brasília/DF CEP: 70.750-538
Fone: (61) 3037-3154 | Fax: (61) 3034-5128

[

histórica do Banco Central, em 1986. De outubro
de 2012 a abril de 2013, a taxa foi mantida em
7,25% ao ano e passou a ser reajustada
gradualmente até alcançar 14,25% ao ano em
julho de 2015. Em outubro de 2016, o Copom
voltou a reduzir os juros básicos da economia até
que a taxa chegasse a 7% ao ano em dezembro do
ano passado, o nível mais baixo até então.
Apesar da nova redução, descontada a
inflação, os juros reais praticados pelo país
continuam entre os maiores do mundo.

Subcomissão debate as
normas de tutela do trabalho
A Subcomissão Temporária do Estatuto do
Trabalho do Senado Federal debateu, hoje, em
audiência pública as normas destinadas à tutela
(proteção) do trabalhador. O foco do debate foi a
caracterização da relação de emprego, a jornada
de trabalho e a remuneração do empregado —
pontos alterados na CLT com a aprovação da
reforma trabalhista (Lei 13.467/2017). A audiência
será realizada em caráter interativo, com
participação popular pelo Portal e-Cidadania e
pelo Alô Senado (0800-612211).
O pedido de realização do debate foi do
senador Paulo Paim (PT-RS) (foto), vice-presidente
do colegiado. As normas gerais de tutela incluem
ainda as definições de períodos de descanso,
intervalos e férias. A segurança, medicina e
higiene do trabalho também estão inclusas no
conjunto de normas.
Foram convidados para a audiência o
presidente da Associação Nacional dos
Magistrados da Justiça do Trabalho, Guilherme
Guimarães Feliciano; a representante do Sindicato

Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, Maria
Roseniura de Oliveira Santos; a procuradora do
trabalho da Coordenadoria Nacional de Combate
às Fraudes nas Relações de Trabalho, Vanessa
Patriota da Fonseca.
A subcomissão foi instalada em agosto de
2017 e é composta por três senadores titulares e
três suplentes e conta com o auxílio de um grupo
de trabalho formado por especialistas da área. O
colegiado funciona no âmbito da Comissão de
Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH)
e tem o objetivo de criar um Estatuto do Trabalho
que substituirá a CLT, alterada recentemente pela
reforma.
Fonte: Agência Senado
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