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BOLETIM 349
Brasília, 12 de maio de 2017

Sessão temática em
Plenário mostra divisão
sobre reforma trabalhista
O Plenário do Senado discutiu nesta quintafeira (11) o projeto de reforma trabalhista
encaminhado pelo governo (PLC 38/2017)ao
Congresso Nacional. Os senadores ouviram e
questionaram seis especialistas convidados, que
manifestaram opiniões fortes e divididas.
Os convidados favoráveis afirmaram que a
reforma tem o mérito de reconhecer e enfrentar a
forma “ultrapassada” da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) e de promover “mais segurança
jurídica” ao fortalecer as negociações coletivas
entre trabalhadores e empregadores.
Por sua vez, os convidados contrários à
proposta disseram que ela contém “equívocos
impressionantes” que enfraquecem a posição dos
trabalhadores frente aos patrões. Para eles, a
reforma
representa um
“atalho”
para,
gradualmente, reduzir as garantias e proteções que
a legislação atual dá aos trabalhadores.
A sessão temática de debates foi promovida
pelas comissões de Assuntos Econômicos (CAE) e
Assuntos Sociais (CAS), duas das responsáveis por
emitir parecer sobre o projeto Uma nova discussão
em Plenário ocorrerá na próxima terça-feira (16),
as 11h.
O sociólogo Clemente Ganz Lúcio, diretortécnico do Departamento Intersindical de

Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese),
disse que a reforma inicia um processo “inevitável”
de precarização das relações de trabalho. Ele
destacou a necessidade de se modernizar a
legislação trabalhista, porém no sentido de garantir
mais formalidade e proteção sindical à população
trabalhadora. Para ele, o projeto do Executivo vai
no sentido contrário.
- A reforma proposta pelo governo vai
desequilibrar as relações de trabalho, fragilizando
ainda mais a situação do trabalhador. Não é
resultado de um processo de debate ou de
negociação social, mas é uma imposição. Se
queremos favorecer a negociação, fortalecer o
entendimento, nós precisamos ter um sistema
coerente com essa intenção. O projeto não faz isso
- afirmou.
Sindicatos - O papel dos sindicatos na
reforma trabalhista também foi um dos principais
assuntos abordados pelos convidados à sessão
temática de debate. O economista Hélio
Zylberstajn, professor da Universidade de São
Paulo (USP), citou um estudo que mostra que,
desde 2008, os reajustes salariais abaixo da
inflação são minoritários, o que mostra capacidade
de os sindicatos defenderem os interesses das suas
categorias. Sendo assim, concluiu, a iniciativa de
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elevar acordos coletivos à força de lei reconhece
isso.
Já o deputado federal Paulo Pereira da Silva
(SD-SP), presidente da Força Sindical, chamou
atenção para o fim da contribuição sindical
obrigatória, que, em sua avaliação, vai deteriorar a
estrutura das organizações trabalhistas no país.
Para ele, o fim da contribuição é um equívoco
porque os sindicatos têm a missão de defender não
apenas os seus filiados, mas os trabalhadores como
um todo.
- Os sindicatos, que todos falam que não
servem pra nada, é que aumentam os salários
todos os anos. Garantimos o mercado interno para
fazer a economia girar. O Senado precisa corrigir [a
reforma], senão destrói a organização dos
trabalhadores, o que nem a ditadura conseguiu. O
que faremos na tal da democracia é destruir a
organização dos trabalhadores, criar milhões de
sindicatinhos e defender a livre negociação protestou.
A possibilidade de que negociações
coletivas estabeleçam regras diferentes da
legislação trabalhista também foi criticado por
Maurício Godinho Delgado, ministro do Tribunal
Superior do Trabalho (TST). Para ele, o projeto
extrapolou esse objetivo e não levou em
consideração que os trabalhadores partem de uma
posição desprivilegiada.
- Não é mais o caso de apenas permitir a
redução de direitos por negociação coletiva. O
projeto foi além. Foi ao extremo e deu poderes
quase incontrastáveis ao empregador, como se
fosse uma relação entre iguais, quando na verdade
se trata de um contrato de adesão - alertou.
Senadores - Após as manifestações dos
convidados, os senadores presentes à sessão
puderam tecer considerações sobre o projeto da

reforma trabalhista. Ricardo Ferraço (PSDB-ES),
que é relator do projeto na CAE, foi o primeiro a
falar. Ele manifestou preocupação com as
mudanças promovidas no acesso à Justiça gratuita.
Para ele, é preciso cuidado para que os
trabalhadores mais pobres não tenham
dificuldades para buscar seus direitos caso se
inviabilize para eles a gratuidade.
A presidente da CAS, senadora Marta
Suplicy (PMDB-SP), falou em seguida. Para ela, o
Senado tem obrigação de dar a sua palavra sobre o
tema e fazer mudanças sobre o texto que foi
remetido pela Câmara dos Deputados.
- Vamos fazer, mesmo que seja difícil, o
enfrentamento político, com a convicção de que é
o melhor para o Brasil, para a dinâmica da
economia. Aqui há um consenso de que deve haver
mudanças, mas também o trabalhador não pode
ser um perdedor nessa história - afirmou.
A maior parte das opiniões externadas
durante o período de intervenções dos senadores
foi em oposição à reforma. Paulo Paim (PT-RS), por
exemplo, classificou a proposta como “perversa” e
disse que ela “desumaniza” as relações de
trabalho. Paulo Rocha (PT-PA) afirmou que ela
“retroage décadas” de direitos trabalhistas.
A líder do PT, senadora Gleisi Hoffmann
(PR), criticou o que percebe como “pressa” na
análise da reforma no Senado. Para ela, a
realização de uma audiência conjunta entre duas
comissões no Plenário foi uma forma encontrada
pela base do governo para apressar as discussões.
- Estamos vendo na prática um regime de
urgência. Não podemos ser mansos aqui, senão
quem vai pagar a conta é o povo brasileiro. Não
vamos aceitar regime de urgência dessa matéria.
Vamos discutir à exaustão - disse.
Fonte: Agência Senado
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Senado deve corrigir
excessos da reforma
trabalhista, defende
ministro do TST
Segundo convidado a se manifestar na
sessão temática sobre a reforma trabalhista, o
ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST)
Maurício Godinho Delgado (foto) criticou o PLC
38/2017 e disse que o Senado pode e deve corrigir
os excessos e as desproporcionalidades contidas
no texto aprovado pela Câmara dos Deputados.
Segundo
ele,
se
não
retira
automaticamente direitos dos trabalhadores, o
projeto autoriza a retirada de uma forma
inteligente e sagaz. O jurista explicou que a
proposta retoma um tipo de poder individual do
empregador próprio do Código Civil de 1916, já
revogado pelo Parlamento.
— Não é mais o caso de apenas permitir a
redução de direitos por negociação coletiva. O
projeto foi além. Foi ao extremo e deu poderes
quase incontrastáveis ao empregador, como se
fosse uma relação entre iguais, quando na verdade
se trata de um contrato de adesão — argumentou.
O ministro do TST fez duras críticas à parte
do projeto que trata da jornada intermitente. Essa
modalidade, segundo ele, vai deixar o empregado
numa espécie de servidão voluntária, o que é
inaceitável.
— A população brasileira não merece regra
dessa ordem. A jornada intermitente é um contrato
de servidão voluntária. O indivíduo que vai passar
por isso ficará à disposição o tempo inteiro ao
aguardo da convocação. Ele vai receber pelo que

trabalhou e sequer poderá ter crédito bancário, por
exemplo, porque o salário será desconhecido. Nem
ele, nem o patrão saberá, dependerá do dia, da
semana, do mês. O Parlamento não precisa fazer
isso com os brasileiros. E o sistema capitalista não
precisa disso para se desenvolver — afirmou.
Fonte: Agência Senado

Temer: posso
eventualmente editar MP
para alterar pontos da
reforma trabalhista
O presidente Michel Temer afirmou nesta
quinta-feira, 11, que pode, “eventualmente”,
editar uma medida provisória para fazer alterações
na reforma trabalhista que foi aprovada na Câmara
e agora tramita no Senado. A declaração foi dada
em entrevista à TV Bandeirantes.
Na terça-feira, 9, em reunião com
senadores, para evitar que a reforma trabalhista
seja alterada no Senado e tenha que retornar à
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Câmara, foi de iniciativa do próprio Temer propor
a edição de uma medida provisória que altere os
pontos de interesse dos senadores. Uma das
possibilidades é rever o fim do imposto sindical.
Na entrevista desta quinta-feira, Temer
ressaltou que tem confiança na aprovação das
reformas, referindo-se também à reforma da
Previdência. Acrescentou ainda que, passado esse
“primeiro ciclo de reformas”, o governo vai se
empenhar em realizar uma simplificação tributária.
Sobre as dificuldades que enfrenta ao lidar
com a oposição no Congresso, o presidente
afirmou que a cultura política brasileira é marcada
por oposições que tentam “destruir” os governos e
não colaborar. “Correto seria oposição aplaudir o
que é favorável ao povo, e não o enfrentamento”,
disse.
Ainda sobre questões trabalhistas, Temer
admitiu que o governo tem estudado medidas para
incentivar a contratação de pessoas idosas. No fim
da entrevista, ele disse que sugere otimismo ao
povo brasileiro, argumentando que alguns
indicadores da economia já antecipam o fim da
recessão.
Fonte: InfoMoney

CPI da Previdência
terá 3ª audiência pública
na segunda-feira
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
da Previdência (foto) realizará a terceira audiência
pública interativa na segunda-feira (15). A CPI foi
criada com o objetivo de investigar a situação
financeira da Previdência Social.

A comissão busca verificar as dívidas de
grandes empresas com a Previdência, a sonegação
e a concessão de anistias, desonerações e
desvinculações tributárias que teriam provocado o
desabastecimento do caixa do setor nos últimos
anos.
Serão ouvidos na audiência Fabrício da
Soller, procurador-geral da Fazenda Nacional; Ana
Paula Vitali Janes Vescovi, secretária do Tesouro
Nacional; George Alberto de Aguiar Soares,
secretário de Orçamento Federal; e Guilherme
Pfeifer Portanova, advogado especialista em
Direito Previdenciário.
A segunda parte da reunião será para a
deliberação de requerimentos. A maior parte dos
pedidos feitos pelos senadores trata da definição
dos convidados para as próximas reuniões da
comissão, além de solicitações de informações a
órgãos públicos.
A CPI é presidida pelo senador Paulo Paim
(PT-RS) e tem como relator o senador Hélio José
(PMDB-DF). O prazo de funcionamento da
comissão é de 120 dias, prorrogável pelo mesmo
período. Ela terá uma dotação orçamentária de até
R$ 100 mil para custear suas despesas.
A audiência será às 14h30, na sala 19 da Ala
Senador Alexandre Costa. Quem tiver interesse em
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participar com comentários ou perguntas pode
enviá-los por meio do Portal e-Cidadania e do Alô
Senado. A transmissão ao vivo da reunião pode ser
conferida em http://senado.leg.br/ecidadania.
Fonte: Agência Senado

Senador propõe
incentivo para aposentado
voltar a trabalhar
O projeto determina que 10% dos contratos
das empresas sejam reservados aos trabalhadores
com idade igual ou superior a 60 anos de idade.
“Tal como fez a Lei 10.097/2000, que incentiva a
contratação do menor aprendiz”, explica Fernando
Bezerra.
O senador entende que o trabalhador mais
experiente que desejar continuar trabalhando após
se aposentar pode contribuir muito no quadro de
pessoal de uma empresa. “Ele tem bastante
experiência profissional e de vida”, destaca.
Fernando Bezerra Coelho lembra ainda que
a iniciativa está harmonizada com o Estatuto do
Idoso (Lei 10.741/2003), que determina como
prioridade assegurar aos idosos a efetivação do
direito ao trabalho e atribui aos entes públicos
ações de estímulo às empresas para que elas
possam admitir trabalhadores com este perfil.
O projeto de lei foi encaminhado para
análise da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do
Senado, em decisão terminativa.
Fonte: Agência Senado

Prazo de prescrição só
passa a contar quando
trabalhador descobre
doença
Se o trabalhador foi exposto a algo que
afetou sua saúde, mas só descobriu 20 anos depois,
não há como dizer que seu direito de ser ressarcido
já prescreveu. Isso porque o tempo para acionar a
Justiça só passa a contar após ele descobrir que foi
afetado pelo problema. O entendimento é da 2ª
Turma do Superior Tribunal de Justiça, que
manteve decisão da Justiça do Acre para indenizar
trabalhador que passou por essa situação
enquanto exerceu a função de guarda de endemias
da Fundação Nacional de Saúde (Funasa).
No pedido de indenização, o servidor
público contou que atuou na Funasa a partir de
1967 e não recebeu proteção contra o dicloro
difenil tricloetano (DDT), o que, segundo ele,
poderia ocasionar diversas doenças que acometem
os sistemas nervoso, respiratório e cardiovascular,
entre outros problemas de saúde.
Em primeira instância, a Funasa foi
condenada a pagar R$ 79 mil por danos morais em
razão da omissão de medidas protetivas à saúde do
trabalhador. Foi negado o pedido de indenização
por dano biológico, já que não se constatou
nenhuma doença efetiva, apesar da comprovação
da presença da substância no sangue.
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região
deu provimento parcial à apelação da Funasa e
reduziu a indenização para a metade.
Prazo não terminou - No recurso especial
ao STJ, a Funasa alegou a prescrição da ação, pois
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o prazo seria contado a partir da data do fato
gerador do dano moral. Para a fundação, essa data
corresponderia ao período entre 1960 e 1980,
quando se divulgaram largamente informações
sobre problemas causados pelo uso do DDT, e o
trabalhador já teria conhecimento de sua
exposição à substância muito antes dos exames
que fez em 2009.
Ao julgar o recurso, o relator, ministro
Herman Benjamin, seguiu o entendimento de que,
“em se tratando de pretensão de reparação de
danos morais ou materiais dirigida contra a
fazenda pública, o termo inicial do prazo
prescricional de cinco anos é a data em que a vítima
teve conhecimento do dano em toda a sua
extensão”.
“Embora o recorrido certamente soubesse
que havia sido exposto ao DDT durante os anos em
que trabalhou em campanhas de saúde pública, as
instâncias ordinárias consideraram que o dano
moral decorreu da ciência de que o sangue do
servidor estava contaminado pelo DDT em valores
acima dos normais, o que aconteceu em 2009,
apenas dois anos antes do ajuizamento da ação”,
afirmou o ministro ao afastar a prescrição.
Em relação à responsabilidade da
administração pública, Benjamin entendeu que as
instâncias ordinárias verificaram ter havido a
contaminação do servidor devido à exposição ao
produto. “Qualquer ser humano que descubra que
seu corpo contém quantidade acima do normal de
uma substância venenosa sofrerá angústia
decorrente da possibilidade de vir a apresentar
variados problemas no futuro”, concluiu o
ministro. Com informações da Assessoria de
Imprensa do STJ. REsp 1.642.741
Fonte: Consultor Jurídico
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