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BOLETIM 561
Brasília, 2 de maio de 2018

Pauta dos direitos
trabalhistas tem
destaque no Senado
A pauta trabalhista segue em evidência no
Congresso Nacional. Neste início de ano, um
conjunto de projetos que asseguram direitos ao
trabalhador foi aprovado pelo Senado.
A ampliação da licença-maternidade e a
previsão de penalidade para as empresas que
praticarem discriminação salarial são algumas das
propostas votadas pela Casa e que seguiram para
a análise da Câmara dos Deputados. Entre as
propostas votadas, o PLS 392/2016, que permite o
saque integral da conta vinculada do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em caso de
pedido de demissão do trabalhador, ainda precisa
de apreciação do Plenário do Senado. Recurso
com esse objetivo foi assinado por 18 senadores e
entregue à Mesa da Casa no dia 19 de abril.
Com
a
reforma
trabalhista (Lei
13.467/2017), que entrou em vigor em novembro
de 2017, a CLT passou a possibilitar o resgate de
80% do FGTS em casos de demissão, por acordo
entre patrão e empregado. A autora do projeto
que permite o saque integral do fundo quando o
trabalhador pede demissão, senadora Rose de
Freitas (PMDB-ES), afirmou que os recursos do
FGTS pertencem ao trabalhador, a “ponta mais
frágil do tecido social”, que, como legítimo dono,
deve decidir onde irá investi-lo.

— É chegada a hora de a gente dar um basta à
ideia equivocada de que o Estado deve tutelar o
trabalhador brasileiro e decidir como ele deve
investir seus próprios recursos. Isso é descrer na
capacidade de o cidadão decidir seu próprio
destino. Até mesmo o direito de gastar bem ou
mal deve ser respeitado — declarou Rose, que
teve o apoio do relator da proposta na CAS,
senador Paulo Paim (PT-RS).
Direitos para pais e mães - Rose de Freitas
também é autora de dois outros projetos que
beneficiam os trabalhadores pais e mães de
família. O PLS 72/2017 amplia o prazo de licençamaternidade de 120 para 180 dias e permite que o
pai trabalhador seja dispensado do serviço para
acompanhar a gestante em pelo menos duas
consultas e exames médicos. A proposta foi
aprovada em decisão terminativa pela Comissão
de Assuntos Sociais e enviada à Câmara dos
Deputados.
Já
o PLS
92/2017 possibilita
aos
empregados se ausentar por até dois dias do
trabalho, a cada semestre, para acompanhar filhos
menores de idade em consultas médicas. Pela
proposta, é proibido o desconto no salário das
horas não trabalhadas a partir da apresentação
dos atestados de comparecimento às consultas.
Atualmente a lei só permite um dia ao ano para
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que o trabalhador acompanhe consultas médicas de
seus filhos, que devem ter no máximo seis anos de
idade. Também aprovada em decisão terminativa pela
CAS, a proposta aguarda o término do prazo, que
vence em 02 de maio, para interposição de recurso
perante a Mesa do Senado.
Segundo Rose de Freitas, os projetos
contribuem para acrescentar uma nova cultura de
igualdade na sociedade, na medida em que trazem
garantias tanto para os pais quanto para as mães. Para
ela, esse tipo de projeto, direcionado para situações
específicas e em benefício do trabalhador, é uma
forma de atuar em lacunas da legislação.
Deveres do empregador - O PLS 33/2018, do
senador Lindbergh Farias (PT-RJ), estabelece
penalidades para as empresas que praticarem
discriminação salarial, pagando remuneração inferior
para funcionários negros ou mulheres que
desempenhem funções semelhantes às de outros
empregados. Além do pagamento de multas, a
empresa passará a ser incluída em um cadastro
negativo de organizações infratoras. Aprovada pela
CAS, a proposta seguiu para a Câmara dos Deputados.
Já o PLS 380/2016, do senador Ronaldo Caiado
(DEM-GO), impõe aos empregadores a obrigação de
arcar com a realização de testes de rastreamento do
diabetes em seus funcionários quando houver
recomendação médica. O projeto prevê ainda
estratégias de enfrentamento da doença por parte do
setor privado e também do poder público. Pela
proposta, o Estado deverá implementar políticas de
prevenção e diagnóstico precoce do diabetes. A
proposta foi aprovada pela CAS e também remetida à
Câmara dos Deputados.
Em tramitação no Senado está o PLS
263/2017. O texto determina que as empresas com
mais de 100 funcionários devem manter entre 2% e 5%
de cotas para pessoas com deficiência, não somente
sobre o total dos postos de trabalho, mas também em
relação às funções de confiança, como chefias. O
objetivo da proposta, segundo o autor, senador
Romário (Pode-RJ), é assegurar maior possibilidade de

progressão e planos de carreira. A matéria já foi
aprovada na Comissão de Direitos Humanos (CDH) e
está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos
(CAE).
MP da Reforma Trabalhista - Além desses
projetos, os senadores analisam alternativas à perda
de vigência, na semana passada, da Medida Provisória
808/2017, que alterava 17 artigos da reforma
trabalhista.
A MP foi editada após acordo firmado com os
senadores para evitar que mudanças feitas no Senado
adiassem a aprovação da reforma, que já havia
passado pela Câmara. O líder do governo, senador
Romero Jucá (PMDB-RR), informou que o governo
ainda estuda alternativas para melhorar o texto da
reforma trabalhista.
Umas das saídas seria aprovar o PLS 218/2016,
do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), em análise na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ),
que regulamenta os contratos de trabalho
intermitente, modalidade incluída na CLT pela reforma
trabalhista.
Para o senador Paulo Paim, os projetos
aprovados na Comissão de Assuntos Sociais podem
recuperar parte dos direitos perdidos com a reforma.
Contudo, afirma Paim, é o Estatuto do Trabalho — em
elaboração por uma subcomissão temporária criada no
âmbito da Comissão de direitos Humanos — que
compensará de fato a perda de direitos. Ele informou
que o relatório será lido no próximo dia 10 e enviado
aos candidatos à Presidência da República, às
assembleias legislativas e às presidências do Senado e
da Câmara.
— A reforma trabalhista revoga tudo aquilo
que nós conquistamos desde a era de Getúlio Vargas
até hoje. Nós recuperamos [por meio do Estatuto] os
direitos dos trabalhadores do campo e da cidade, das
áreas pública e privada, e nós queremos que os
candidatos se comprometam a aprovar e sancionar
essa que é a nova CLT — afirmou.
Fonte: Agência SENADO
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Câmara pode votar hoje MP
que permite venda direta
do petróleo do pré-sal
A medida provisória que muda regras para a
venda do petróleo da União obtido nos contratos de
partilha é o destaque da pauta do Plenário da Câmara
dos Deputados hoje à tarde. A MP 811/17 permite à
Pré-Sal Petróleo S/A (PPSA) realizar diretamente a
comercialização da parte de óleo devida à União na
exploração de campos da bacia do pré-sal com base no
regime de partilha, vigente desde 2010.
Antes da medida, a lei de criação da PPSA
(12.304/10) permitia apenas a contratação de agentes
de comercialização para vender o petróleo da União.
A novidade no projeto de lei de conversão do
senador Fernando Bezerra Coelho (PMDB-PE) é que,
para os futuros leilões, a União poderá optar por
receber o valor em dinheiro equivalente à quantidade
em óleo que lhe cabe. No caso dos contratos em
andamento, o Ministério de Minas e Energia poderá
propor um aditivo com a mudança.
Em ambas as situações, o preço do barril do
petróleo será o preço de referência estabelecido pela
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP) para a data de produção. No
caso do gás, o preço poderá ser diferente se for
comprovada vantagem.
Pesquisa e desenvolvimento - O primeiro item
da sessão, marcada para as 13 horas, é a Medida
Provisória 810/17, que concede mais prazo para
empresas de tecnologias da informação e da
comunicação investirem recursos vinculados à isenção
de tributos em atividades de pesquisa e
desenvolvimento.
As
mudanças
ocorrem
nas
leis 8.248/91 e 8.387/91. A primeira se refere ao Brasil
todo e a segunda especificamente à Zona Franca de
Manaus (ZFM).

Segundo a legislação, as empresas precisam
entregar ao governo, anualmente, demonstrativos
detalhando a aplicação de um mínimo de 5% de seu
faturamento bruto em pesquisa e desenvolvimento do
setor.
O projeto de lei de conversão do deputado
Thiago Peixoto (PSD-GO) prevê a concessão dos
benefícios somente com a comprovação, pelas
empresas, da regularidade de suas contribuições para
o sistema de seguridade social.
Cadastro positivo - Também está na pauta
desta quarta o projeto de lei que torna obrigatória a
participação de todos os consumidores no cadastro
positivo (PLP 441/17, do Senado).
O cadastro positivo já existe (Lei 12.414/11),
mas é optativo. Com a obrigatoriedade proposta pelo
projeto, os gestores de bancos de dados terão acesso a
todas as informações sobre empréstimos quitados e
obrigações de pagamento que estão em dia.
Quem é a favor da proposta afirma que a
medida ajudará a baixar os juros finais aos
consumidores, quem é contra, no entanto, argumenta
que o acesso aos dados aumentará a chance de
vazamento de informações.
Congresso - No fim da tarde, às 17 horas, está
marcada sessão do Congresso Nacional para analisar
três projetos de lei (PLNs 6/18; 7/18 e 8/18) e um
projeto de resolução (PRN 3/17).
Entre a propostas da pauta destaca-se o PLN 6/18, que
cria 231 cargos e funções, dos quais 67 para a
composição de um gabinete para as atividades da
intervenção federal no Rio de Janeiro, cuja estrutura
permanecerá em vigor até 30 de abril de 2019.
Os outros 164 cargos servirão para atividades
de direção e assessoramento na área de segurança
pública e para atender a outras demandas
consideradas prioritárias pelo Poder Executivo federal.
O impacto orçamentário da mudança será de
R$ 20,9 milhões em 2018 e de R$ 23,2 milhões em
2019. Os recursos virão da extinção de cargos do
Iphan.
Fonte: Agência CÂMARA
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Centrais e movimentos
sociais promovem ato
em Curitiba (PR)
Milhares de pessoas de vários estados do país
se reuniram nesta terça-feira (1º) em Curitiba em um
ato unificado das sete maiores centrais sindicais do
Brasil para defender bandeiras trabalhistas e celebrar o
Dia do Trabalhador. Os participantes também pediram
a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
preso na capital paraense desde o dia 7 de abril para
cumprir a pena de 12 anos e um mês pelo caso do
triplex do Guarujá. O lema do ato foi "Todos juntos em
defesa dos direitos e da democracia".
Os discursos destacaram a importância da união
histórica da esquerda brasileira. Eles falaram sobre a
importância da união dos movimentos progressistas e
de esquerda do país para defender a democracia,
impedir o retrocesso de direitos sociais e viabilizar a
candidatura de Lula nas próximas eleições.
Os pré-candidatos à Presidência da República,
Guilherme Boulos (PSOL) e Manuela D'Ávila (PCdoB),
também apoiaram Lula publicamente e disseram que
vão continuar resistindo aos cortes de direitos. “
Além de sindicalistas, representantes de
movimentos sociais do campo e da cidade, entre eles,
as Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo e o
Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra,
participaram da manifestação. Partidos políticos de
esquerda também estavam presentes, entre eles,
PCdoB, PDT, PSB, PCB e PCO.
Muitos políticos também marcaram presença
no ato, como os senadores Roberto Requião (PMDB),
Lindbergh Farias (PT) e Vanessa Grazziotin (PCdoB),
Gleisi Hoffmann (PT), o líder do PT na Câmara,
deputado Paulo Pimenta, as deputadas federais
Jandira Feghali e Benedita da Silva.
Fonte: Agência Brasil

2ª Meia Maratona reúne
mais de 3,5 mil atletas
Nesta terça-feira, 1° de maio, a Nova Central
Sindical de Trabalhadores - NCST celebrou, em Brasília,
o Dia do Trabalhador com a realização da 2ª Meia
Maratona, com a participação de 3,5 mil
competidores.
Atletas de alto nível, com vasta experiência em
competições nacionais se misturam com atletas
amadores, profissionais liberais, trabalhadores
celetistas e servidores públicos. Em comum, a paixão
pelo esporte e a esperança de dias melhores.
“É uma grande satisfação constatar o prestigio
que esse evento possui junto à população brasiliense.
Em poucos dias, o número de inscritos extrapolou
nossa meta e, muito provavelmente, teremos uma
competição ainda maior em 2019. Perceber a garra, a
alegria e a disposição destes competidores nos inspira,
ainda mais, a prosseguir firmes na nossa luta em
defesa da classe trabalhadora e do bem-estar do nosso
povo. Saudamos todos os trabalhadores do nosso país.
A Nova Central se orgulha em defende-los. Estamos
seguros de que, juntos, com o mesmo espírito
esportivo destes bravos atletas, a vitória nos aguarda”,
afirmou o presidente da NCST, José Calixto Ramos.
Fonte: NCST
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Fim da contribuição sindical
obrigatória é
inconstitucional, diz Conalis
A Coordenadoria Nacional de Promoção da
Liberdade Sindical (Conalis), do Ministério Público
do Trabalho (MPT), emitiu nota técnica sobre o
fim da contribuição sindical obrigatória, aposta na
Lei 13.467/17, Reforma Trabalhista. Na nota, a
Conalis diz: “As mudanças promovidas pela
Reforma Trabalhista quanto à contribuição
sindical apresenta inconstitucionalidade formal e
material.”
E segue: “Inconstitucionalidade formal por
não observar a necessidade de lei complementar
para a instituição, modificação e extinção de um
tributo (art. 146 e 149 da CF/1988), no caso uma
contribuição parafiscal, e por não ter sido
acompanhada de seu impacto orçamentário e
financeiro por tratar-se de proposição legislativa
que implica renúncia de receita (art. 113 do ADCT,
acrescido pela EC 95/16), considerando que a
mesma ajuda a financiar o FAT - Fundo de Amparo
ao Trabalhador, por meio da ‘Conta Especial
Emprego e Salário’”.
A “Inconstitucionalidade material pelo fato
de enfraquecer financeiramente as entidades
sindicais quando a mesma ‘reforma trabalhista’
aumentou os encargos dos sindicatos e, também,
por que a Constituição Federal prevê
expressamente tal fonte de financiamento no ‘in
fine’ do inciso IV do art. 8º e art. 149 da
Constituição Federal e por ofender a unicidade
sindical e a representação sindical compulsória da
categoria (CF, art. 8º, II e III), violando a liberdade
sindical ao imputar aos associados o custo da

atividade do sindicato. Autorização prévia e
expressa. Autorização em assembleia. Superada a
questão da inconstitucionalidade, a autorização
prévia e expressa deve ser manifestada
coletivamente através de assembleia da entidade
sindical convocada para que toda a categoria se
manifeste a respeito. Atos antissindicais. Toda e
qualquer tentativa das empresas ou das entidades
sindicais patronais em criar embaraços na
cobrança da contribuição sindical pelas entidades
sindicais das categorias profissionais constitui ato
antissindical, nos termos dos arts. 1º e 2º da
Convenção 98 da OIT, ratificada pelo Brasil em
29.6.1953.”
Ao fim e ao cabo, com este comando na
lei, o legislador que disse sim à esta alteração na
CLT, cumpriu o que o autor original do projeto, o
mercado, desejava: asfixiar financeiramente a
organização sindical, a fim de enfraquece-lo e até
extingui-la.
Fonte: Diap

Dieese aponta que vagas
mal remuneradas refletem
lei trabalhista
O
diretor-técnico
do
Dieese
(Departamento Intersindical de Estatísticas e
Estudos Socioeconômicos), Clemente Ganz Lúcio,
afirmou que a geração de vagas no mercado de
trabalho com salários mais baixos é reflexo da
reforma trabalhista.
“Minha expectativa é que tenhamos uma
aceleração da terceirização por conta da reforma
trabalhista, o que pode significar uma perda de
postos intermediários no mercado formal. Dessa
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forma, a geração de postos de trabalho fica mais
concentrada em vagas de baixa remuneração”,
disse em entrevista ao jornal Valor Econômico.
A matéria, com o título “Abertura de vagas
formais só cresce na faixa de 1,5 mínimo”, foi
publicada na edição desta segunda (30). O texto
destaca que houve crescimento de postos de
trabalho com Carteira assinada nos últimos 12
meses.
No entanto, esse resultado é puxado pela
criação de vagas com baixa remuneração. Entre
um e um e meio salário mínimo – ou seja, entre
R$ 954,00 e R$ 1.431,00.
Fonte: Agência Sindical

Neoliberalismo, o grande
inimigo da valorização do
trabalho
Com a taxa nacional de desemprego aberto
representando 13,1% do total da força de trabalho
no primeiro trimestre do ano, o governo Temer
confirma o que já havia se constatado na década
de 1990: o receituário neoliberal é o grande
inimigo da valorização do trabalho. No governo
FHC, por exemplo, o desemprego que atingia a
6,4% da População Economicamente Ativa (PEA),
em 1995, saltou para 12,3%, em 2002, o que
implicou a multiplicação acumulada de 1,9 vezes,
segundo o IBGE.
Coube ao governo Lula derrubar a mesma
taxa de desemprego de 12,3%, em 2002, para
6,7%, em 2010. Ou seja, queda acumulada de
45,5% em oito anos de mandato democrático e
popular.

Também no primeiro governo Dilma, a taxa
de desemprego continuou a cair mais, situando-se
em 4,8% da força de trabalho em 2014. Pela redução
em 28,4% na taxa de desemprego aberto, o Brasil
viveu situação nacional de pleno emprego, com
inédita escassez da mão de obra, especialmente a de
maior qualificação profissional.
Mas com a recessão, o desemprego voltou a
se elevar. No primeiro trimestre de 2016, às vésperas
do golpe que a retirou a presidenta Dilma do início
do seu segundo mandado democrático e popular, a
taxa de desemprego atingia a 10,9% da PEA,
enquanto no primeiro trimestre de 2015 era de 7,9%
da PEA.
Pela retórica adotada pelos golpistas, a
ascensão do receituário neoliberal pelo governo
Temer seria suficiente tanto para a saída da
recessão como a interrupção da trajetória de alta na
taxa nacional do desemprego. Com a flexibilização
nas relações de trabalho e a redução do custo de
contratação da força de trabalho impostas pelas
reformas neoliberais, o desemprego não cessou.
Até agora, o governo Temer que impôs a
validade legal do negociado sobre o legislado,
conseguiu reduzir o custo do trabalho,
concomitantemente com o aumento do número de
desempregados em 2,6 milhões pessoas. Sem elevar,
sequer, a massa de ocupados no país, que
permanece a mesma em comparação ao período de
quando a presidenta Dilma perdeu o mandato,
avança sim a precarização do trabalho.
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Isso porque simultaneamente à destruição
líquida de 1,7 milhões de empregados com carteira
assinada, assiste-se à piora na qualidade das
ocupações restantes pelo crescimento do conjunto
das ocupações dependentes de conta própria,
domésticos e assalariados sem carteira assinada. Em
geral, ocupações à margem da legislação trabalhista
e da atuação sindical, com grande instabilidade na
renda e trabalho.
Nesse sentido, a prevalência do receituário
neoliberal faz crescer situação comparáveis à
República Velha (1889-1930), quando estar ocupado
não significava necessariamente deixar de ser pobre.
A existência de uma espécie de trabalhadores pobres
(working poor) que somente começou a desaparecer
com a regulação trabalhista implementada a partir
do governo de Getúlio Vargas.
Nos dias de hoje, com a volta da elevação da
pobreza, percebe-se que o fato de o brasileiro ter
uma ocupação não mais significa ausência da
insuficiência de renda para atender as necessidades
básicas. Ocupações com “salário de fome”
encontram-se de volta e se espalham com a
prevalência do programa neoliberal do governo
Temer.
A recuperação da economia em novas bases,
com a busca do pleno emprego no Brasil é possível,
mas requer a revogação das reformas realizadas
desde 2016. Para isso, as eleições livres e
democráticas tornam-se fundamentais para a
grande virada política que retire o país do atraso a
que o neoliberalismo impôs a nação.
*Marcio Pochmann é professor do Instituto de
Economia e pesquisador do Centro de Estudos
Sindicais e de Economia do Trabalho, ambos da
Universidade Estadual de Campinas
Fonte: Rede Brasil Atual

Empresas poderão ser
obrigadas a divulgar
diferença salarial entre
homens e mulheres
Empresas com mais de 250 empregados
terão de divulgar a diferença de salários entre
trabalhadores homens e mulheres. A medida,
inspirada na nova legislação trabalhista do Reino
Unido, está prevista no Projeto de Lei do Senado
(PLS) 205/2018, da senadora Rose de Freitas
(PMDB-ES).
O texto, que vai tramitar em decisão
terminativa na Comissão de Assuntos Sociais
(CAS), acrescenta um artigo à Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT - Decreto-Lei 5.452/1943),
prevendo que a empresa ou empregador deverá
divulgar as informações até o quinto dia útil do
mês de abril de cada ano. Devem ser informadas a
quantidade percentual de empregados homens e
mulheres, a quantidade nominal e percentual de
remunerações pagas aos empregados, segregados
por sexo; a diferença nominal e percentual da
massa salarial entre empregados homens e
mulheres e também a totalidade dos
trabalhadores terceirizados.

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

[

Rose de Freitas explica que, no Reino
Unido, as novas regras fazem parte de esforço do
governo britânico contra a discriminação no
mercado de trabalho. Lá, as mulheres ainda
ganham 17% a menos que os homens, de acordo
com um levantamento da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE). O país mais “igualitário”, segundo a
entidade, é a Bélgica, com apenas 3% de
defasagem.
No Brasil, estimativa da OCDE é de uma
defasagem salarial de quase 20%, a maior entre os
principais países da América Latina, incluindo a
Argentina e o México. Dados da PNAD Contínua
2016, divulgados este mês pelo IBGE, apontaram
que apesar de as mulheres representarem mais da
metade da população brasileira em idade de
trabalhar, os homens preencheram 57,5% dos
postos de trabalho. Além disso, as mulheres
receberam o equivalente a 22,9% menos do que
os homens.
A senadora diz que sua intenção com a
proposta é estabelecer um debate vivo na
sociedade sobre igualdade de gênero no trabalho
e estimular a transparência dessas informações no
mercado de trabalho formal.
“Esperamos que a discussão possibilite a
deliberação positiva, no sentido de uma legislação
mais avançada em relação a este tema”, afirma na
justificativa do projeto.
O projeto prevê também multa de R$ 100
mil a R$ 1 milhão para quem descumprir a
medida.
Fonte: Agência Senado

Comissão amplia dedução
de IR com gastos de
alimentação do trabalhador
A Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos
Deputados aprovou o Projeto de Lei 5491/16, que
permite a dedução do Imposto de Renda de valores
gastos com programas de alimentação do
trabalhador por empresas tributadas na sistemática
do lucro presumido. A dedução proposta não poderá
ultrapassar 5% do imposto devido.
Apresentado pelo deputado Marinaldo
Rosendo (PP-PE), o texto modifica a Lei 6.321/76,
que atualmente restringe o aproveitamento do
benefício fiscal a empresas tributadas pelo lucro real
que ofereçam programa de alimentação ao
trabalhador.
O relator, deputado Helder Salomão (PT-ES),
foi favorável à matéria, mas apresentou emendas
retirando do projeto original a possibilidade de que
empresas tributadas pelo Simples Nacional também
tivessem o benefício.
Fonte: Agência Câmara
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