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BOLETIM 346
Brasília, 9 de maio de 2017

Tempo mínimo de
contribuição para a
Previdência fica em 25
anos, decide comissão
A Comissão Especial da Reforma da
Previdência (PEC 287/16) (foto) rejeitou hoje, por
22 votos a 14, destaque do PCdoB para retirar da
proposta o tempo mínimo de contribuição de 25
anos. Atualmente, na aposentadoria por idade, são
exigidos 15 anos.
Com isso, fica mantido trecho do texto-base
do relator, deputado Arthur Oliveira Maia (PPSBA), aprovado na semana passada. Ele lembrou
que o aumento do tempo mínimo será gradual.
A deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ)
defendeu o destaque, afirmando que a exigência
de 25 anos de contribuição dificulta o acesso à
aposentadoria por idade porque, segundo ela, os
trabalhadores já cumprem com dificuldade os 15
anos atuais.
Isso acontece, disse Jandira Feghali, porque
as pessoas de mais baixa renda não conseguem
ficar empregados de maneira ininterrupta.
Já o deputado José Carlos Aleluia (DEM-BA)
disse que, com a reforma da Previdência, os
trabalhadores que ganham o salário mínimo e não
conseguirem comprovar o tempo mínimo de
contribuição poderão ter benefícios assistenciais
no mesmo valor.

Se aprovada pela comissão especial,
a proposta de emenda à Constituição precisa ser
votada em dois turnos pelo Plenário. São
necessários pelo menos 308 votos para ser
aprovada e encaminhada para análise do Senado.
Fonte: Agência CÂMARA

Reforma trabalhista já
recebeu dez emendas em
Comissão do Senado
Com apenas quatro dias de tramitação na
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do
Senado Federal, a reforma trabalhista já recebeu
dez emendas. O PLC 38/2017 foi recebido na última
quinta-feira (4) pela CAE e, se aprovado, ainda
passará pela análise da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ) e pela Comissão de
Assuntos Sociais (CAS).
Autora de nove das dez emendas
apresentadas na CAE, a senadora Vanessa
Grazziotin (PCdoB-AM) destacou como a emenda
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mais importante a que suprime a prevalência dos
acordos coletivos sobre o que está na legislação, a
chamada prevalência do negociado sobre o
legislado. Pelo projeto, o acordo coletivo vai
prevalecer para 13 pontos específicos, entre eles,
plano de cargos e salários, participação nos lucros
e resultados e o parcelamento de férias anuais em
até três vezes.
Vanessa Grazziotin explicou que, no Brasil,
a Justiça do Trabalho já prevê a prevalência do
negociado sobre o legislado, desde que o acordo
coletivo traga condições mais benéficas aos
trabalhadores do que o disposto na legislação.
Segundo ela, o PLC 38, ao permitir que o negociado
prevaleça sobre o legislado em 13 pontos
específicos, independente do seu conteúdo,
pretende excluir direitos trabalhistas pela via
negocial.
As outras emendas tratam, entre outros
temas, de suprimir a possibilidade de flexibilização
do pagamento das horas in itinere, da terceirização
em atividade-fim da empresa, do trabalho
intermitente de forma descontínua e da instituição
da prescrição intercorrente no Direito do Trabalho.
Na mesma linha, o senador Humberto Costa
(PT-PE) disse acreditar que os parlamentares
contrários à proposta terão força suficiente para
rejeitá-la. Ele considera que as mudanças são
danosas aos trabalhadores e que a mobilização
social poderá frear o projeto. O senador afirmou
que, se aprovada, a proposta causará uma
precarização do emprego e uma desproteção social
para os trabalhadores, especialmente os mais
pobres.
- A rejeição da população a essa reforma só
tem aumentado. Os senadores irão refletir sobre
qual a melhor maneira de se posicionar nesse
processo e a melhor maneira é não votar. Agora, se

o governo tiver força suficiente para aprovar,
vamos tentar fazer mudanças no texto que veio,
seja para minimizar os prejuízos para os
trabalhadores, seja para que essa matéria tenha
que voltar para Câmara – disse.
O senador Romero Jucá (PMDB-RR) disse
que os debates devem ser feitos com
responsabilidade e que o texto aprovado pela
Câmara pode passar por mudanças, desde que
sejam para melhorar o projeto.
Audiência pública - As Comissões de
Assuntos Sociais (CAS) e Assuntos Econômicos
(CAE) vão se reunir a partir das 9h desta quartafeira (10) para tratar da reforma trabalhista.
Inicialmente, os senadores ouvirão o presidente do
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ives Gandra da
Silva Martins Filho. Após a participação do
ministro, haverá uma audiência pública sobre
contrato de trabalho.
A audiência faz parte de um ciclo de
debates proposto pela senadora Marta Suplicy
(PMDB-SP). Foram convidados ainda o presidente
eleito da Associação Nacional dos Magistrados da
Justiça do Trabalho, Guilherme Guimarães
Feliciano; o diretor da Organização Internacional
do Trabalho no Brasil, Peter Poschen; o professor
da USP José Pastores e o vice-presidente da Nova
Central Sindical de Trabalhadores, José Reginaldo
Inácio.
Relatorias
Na CAS, ainda não foi definido um relator para o
projeto, o que deve ocorrer nos próximos dias,
segundo a presidente Marta Suplicy. Os outros dois
relatores estão escolhidos. Na CAE, a tarefa ficará
por conta de Ricardo Ferraço (PSDB-ES). Já na CCJ,
o relator será Romero Jucá (PMDB-RR).
Fonte: Agência SENADO
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espaço de descanso, e a própria jornada de
trabalho pode ser até de doze horas.
Paulo Paim defendeu que o texto seja
discutido em quatro comissões: de Direitos
Humanos e Legislação Participativa; Constituição,
Justiça e Cidadania; Assuntos Econômicos; e de
Assuntos Sociais, antes de ir ao Plenário do Senado.
Fonte: Agência Senado

Sindicalistas vão entregar
sugestões ao relator da
reforma trabalhista

Reforma trabalhista deve
ser alterada no Senado,
acredita Paim
A reforma trabalhista aprovada pela
Câmara dos Deputados deverá ser modificada no
Senado, segundo o senador Paulo Paim (PT-RS). Ao
criticar a proposta, Paim disse que o texto foi
elaborado por instituições como a Confederação
Nacional da Indústria (CNI) e a Federação das
Indústrias de São Paulo (Fiesp), e que os deputados
votaram sem total conhecimento do conteúdo da
reforma.
Para Paim, é inaceitável, por exemplo, que
o trabalhador de uma fábrica disponha de apenas
trinta minutos para sair da linha de produção,
entrar na fila do refeitório, almoçar, devolver a
bandeja e voltar ao ponto de trabalho. Ele
classificou a medida como uma “maldade nunca
vista contra o povo brasileiro”.
— Isso é uma questão animalesca.
Perderam a visão humanitária do trabalho, só
pensando no lucro, no lucro e no lucro, uma certa
avareza irracional, irracional, reduzindo qualquer

O relator da reforma trabalhista na
Comissão de Assuntos Econômicos, senador
Ricardo Ferraço (PSDB-ES), recebe nesta terça-feira
(9) um grupo de sindicalistas para discutir o
projeto. As mudanças na Consolidação das Leis do
Trabalho serão tema de duas audiências públicas
nesta semana. A primeira audiência pública será na
quarta-feira (10). Entre os convidados está o
presidente do TST, ministro Ives Gandra Filho.
Fonte: Agência SENADO

Comissão aprova demissão
por justa causa de quem
faltar por 30 dias seguidos
A Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público da Câmara dos Deputados
aprovou proposta que permite a demissão por
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justa causa do empregado contratado com carteira
assinada que faltar ao serviço por 30 dias
consecutivos sem justificativa.
A proposta define esse prazo para
caracterizar o abandono de emprego, previsto na
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT - DecretoLei 5.452/43).
A lei também estabelece justa causa para
demissão por indisciplina, improbidade e
condenação criminal.
Jurisprudência - Atualmente, a legislação
trabalhista não especifica o prazo de ausência
injustificada para caracterizar abandono. A
jurisprudência trabalhista tem adotado a Súmula
32 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que
estabelece os 30 dias.
O texto aprovado é um substitutivo da
deputada Flávia Morais (PDT-GO) ao Projeto de Lei
4001/12, do senador Valdir Raupp (PMDB-RO). O
texto inicial previa a demissão por justa causa, mas
sem incluir o prazo no item de abandono de
emprego.
Conforme o texto, o empregador deverá
encaminhar
notificação
ao
empregado,
pessoalmente ou por via postal, com aviso de
recebimento, da demissão por justa causa por
abandono de emprego. O texto original previa que
a notificação fosse enviada, o que poderia dificultar
encontrar o emprego e efetivar a demissão.
Morais retirou da proposta a possibilidade
de publicar em edital a decisão da demissão, caso
o empregado não seja encontrado em seu
endereço. "O texto atual da CLT diz apenas que o
abandono de emprego constitui justa causa, mas
não diz depois de quanto tempo isso se dará",
explica.
Segurança nacional - O substitutivo
também retirou a dispensa por justa causa de

empregado por praticar atos contra a segurança
nacional. Segundo Morais, o item foi incluído na
época do regime militar e não foi corroborado pela
Constituição.
Fonte: Agência CÂMARA

Cesta básica sobe em
todas as capitais do país
O preço da cesta básica subiu em todas as
capitais do país no mês de abril. As maiores altas
foram registradas em Porto Alegre (6,17%), Cuiabá
(5,51%), Palmas (5,16%), Salvador (4,85%) e Boa
Vista (4,71%).
As menores elevações foram observadas
em Goiânia (0,13%) e São Luís (0,35%). Os dados,
divulgados nesta segunda-feira (8), são da Pesquisa
Nacional da Cesta Básica de Alimentos, feita
mensalmente pelo Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).
Em Porto Alegre, foi registrada a cesta mais
cara (R$ 464,19), seguida por Florianópolis (R$
453,54), Rio de Janeiro (R$ 448,51) e São Paulo (R$
446,28). Rio Branco (R$ 333,18) e Aracaju (R$
363,87) foram as cidades com os menores valores.
No acumulado dos primeiros quatro meses
de 2017, 11 capitais registraram queda no preço da
cesta, com destaque para Rio Branco (-13,33%),
Manaus (-5,34%) e Maceió (-4,32%). No entanto,
em 16 capitais houve aumento, sendo os mais
expressivos em Fortaleza (7,33%), Recife (5,97%) e
Teresina (4,84%).
No acumulado dos últimos 12 meses (de
março de 2016 a abril de 2017), 20 cidades
registraram alta na cesta. Os aumentos mais
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expressivos foram observados em Natal (10,28%),
Fortaleza (9,85%) e Porto Alegre (8,73%). As
reduções ocorreram em sete capitais, com
destaque para Belém (-3,49%), Macapá (-3,28%) e
Rio Branco (-3,11%).
Segundo o Dieese, em abril o saláriomínimo necessário para a manutenção de uma
família deveria ser R$ 3.899,66, ou 4,16 vezes o
salário-mínimo oficial, de R$ 937,00. O cálculo
considera a determinação constitucional de que o
mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas
de um trabalhador e da família dele, com
alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário,
higiene, transporte, lazer e previdência.
Fonte: Agência Brasil

Saúde e Segurança:
Estudo apresenta análise
sobre benefícios por
incapacidade
A Secretaria de Previdência do Ministério
da Fazenda lança o 1º Boletim Quadrimestral sobre

Benefícios por Incapacidade de 2017, em
referência ao Dia Mundial em Homenagem às
Vítimas de Acidentes do Trabalho, que é lembrado
em 28 de abril. Esta edição foi desenvolvida em
parceria com a Secretaria de Inspeção do Trabalho
do Ministério do Trabalho.
O tema desta edição é Adoecimento Mental
e Trabalho: a concessão de benefícios por
incapacidade relacionados a transtornos mentais e
comportamentais a empregados entre 2012 e
2016, no âmbito do RGPS. O estudo tem como
objetivo apresentar um panorama da concessão
dos benefícios por incapacidade temporária
(auxílio-doença) e definitiva (aposentadoria por
invalidez) para o trabalho, motivada por
adoecimento mental, relacionado ou não à
atividade laboral.
O boletim evidenciou que, no Brasil, os
transtornos mentais e comportamentais foram a
terceira causa de incapacidade para o trabalho,
totalizando 668.927 casos, cerca de 9% do total de
auxílios-doença e aposentadorias por invalidez
concedidos nesses cinco anos de análise.
O estudo também mostrou que 92% da
concessão de auxílios-doença relacionados a
transtornos mentais não tiveram relação com o
trabalho, ou seja, foram concedidos mais auxíliosdoença previdenciários que acidentários – àqueles
que têm relação com trabalho. Esta informação
permite inferir que o agravo mental enseja de
modo mais frequente o afastamento temporário e
não relacionado à atividade do trabalhador.
Um aspecto que o estudo considera é a
resistência no reconhecimento da relação do
trabalho com a doença mental. Em muitos casos, a
empresa não reconhece que sua atividade tem sido
disfuncional e levado os trabalhadores a
desenvolverem agravos psíquicos.
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Por outro lado, embora o estudo tenha
mostrado uma frequência de concessão maior de
benefícios por incapacidade temporária (auxíliodoença) para o sexo feminino (56,98%), a
concessão
por
incapacidade
definitiva
(aposentadoria por invalidez) é mais significativa
para o sexo masculino. No mesmo sentido, o
tempo de duração médio do benefício é maior para
o sexo masculino na concessão de todos os
benefícios analisados, o que parece indicar que o
adoecimento masculino relacionado a transtornos
mentais é mais grave entre os homens.
De acordo com a Organização Internacional
do Trabalho – OIT, além dos reflexos que a atual
configuração do mercado de trabalho global pode
trazer à saúde da mulher, apresentando taxa de
participação feminina cerca 26% menor do que a
masculina e remuneração, em média, 20% menor
para a mulher, riscos psicossociais específicos
tornariam o sexo feminino mais vulnerável ao
estresse relacionado ao trabalho.
Benefícios – A Previdência Social dispõe de
quatro espécies de benefícios acidentários, ou seja,
concedidos ao segurado que sofre um acidente de
trabalho – aposentadoria por invalidez, auxíliodoença, auxílio-acidente e auxílio suplementar. E
para os dependentes, a pensão por morte.
Fonte: Jusbrasil
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