BOLETIM 54
Brasília, 1º de fevereiro de 2016

Ano legislativo começa
com crise política
André Santos*
A nova sessão legislativa, que se inicia no
dia 2 de fevereiro de 2016, retomará o cotidiano do
Congresso Nacional. Porém, devido as crises que se
estabeleceram em 2015, elementos que poderiam
ser corriqueiros, desta vez, terão dimensão política
aprofundada pela situação adversa que o País
atravessa.
Os primeiros passos do legislativo serão a
definição dos líderes partidários, em seguida a
indicação/eleição dos presidentes das comissões,
assim como a composição desses colegiados. Ainda
teremos nesse contexto a formação da comissão
que vai analisar o processo de Impeachment da
Presidente Dilma Rousseff, bem como a nova
composição da mesa que presidirá os trabalhos no
Conselho de Ética da Câmara dos Deputados que
analisará o processo contra o presidente da Casa,
Eduardo Cunha (PMDB-RJ).
Todo esse movimento ocorrerá apenas na
Câmara do Deputados, onde o regimento
determina o mandato de um ano para líderes e
presidentes de comissões. Já no Senado Federal, o
mandato é de dois anos para ambos os cargos.
Não bastasse o imbróglio já colocado, este
ano teremos eleições municipais, onde vários
deputados concorrerão para as prefeituras em suas
bases eleitorais. Para tanto, vão formalizar acordos
buscando o apoio de várias legendas, o que poderá

O Congresso Nacional deverá continuar sendo alvo de
manifestações em 2016...

interferir no andamento do processo legislativo
federal.
As eleições e definições dos líderes na
Câmara dos Deputados neste cenário adverso trará
disputas nas agremiações, a exemplo do que
ocorre no PMDB. O partido, que tem o vicepresidente da República, seis ministros de Estado e
comanda o Poder Legislativo Federal - Câmara e do
Senado -, com Eduardo Cunha (RJ) e Renan
Calheiros (AL), respectivamente, tem divisões
internas tanto de apoio quanto de oposição ao
governo Dilma.
Como são os líderes que definem, em
conjunto com os presidentes das Casas, a pauta de
votação a ser apreciada, bem como a escolha de
membros para as comissões (permanentes,
especiais e de inquérito) a eleição dos
coordenadores das legendas ganha, nesse
contexto, cara de disputa eleitoral.
O PMDB conta com três candidatos para o
cargo de líder da bancada, dois de oposição ao
governo e um de apoio à base. A depender de
quem seja o líder eleito, o governo poderá
enfrentar mais problemas na formação da
comissão sobre o processo de Impeachment da
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presidente Dilma, lembrando que neste colegiado
o PMDB conta com oito, das 65 vagas que é
composta o colegiado.
No Senado, diferente da Câmara, as pautas
poderão ser mais aceleradas. Em especial as já
definidas pela Agenda Brasil, cujo o presidente é o
senador Otto Alencar (PSD-BA) e o relator é o
senador Blairo Maggi (PP-MT). Neste colegiado
tramitam entre outros projetos, o que visa
regulamentar a terceirização.
Diante do exposto, os ingredientes estão
colocados, o ano legislativo promete ser tão
conturbado quanto foi o ano anterior. Feliz ano
novo!

Ao contrário do Senado, onde não há limite
para a instalação de CPIs, o regimento interno da
Câmara dos Deputados só permite cinco comissões
funcionando simultaneamente na Casa. Por isso,
além da CPI do BNDES, devem continuar os
trabalhos as CPIs do Crimes Cibernéticos, a de
Maus-Tratos de Animais, Fundos de Pensão e
também a da Funai e Incra. Outros três novos
pedidos para criação de CPIs já estão prontos
aguardando leitura em plenário para avançar a
medida que outras forem encerradas: a do
Conselho Administrativos de Recursos Fiscais
(Carf), a da Fifa/Confederação Brasileira de Futebol
(CBF) e a da Concessão de Seguro Dpvat.

(*) Assessor Parlamentar do DIAP

Pouco resultado
Para o analista político e diretor do
Departamento Intersindical de Assessoria
Parlamentar (Diap), Antônio Augusto de Queiroz, o
fortalecimento de instituições brasileiras como
Ministério Público e a Polícia Federal, que
passaram da condição de instituições de governo
para a de instituições de Estado, com agentes
independentes para o cumprimento pleno das
competências atribuídas a eles por lei e pela
Constituição, esvaziaram as CPIs, que acabaram
por perder o protagonismo.
“Não há como uma CPI competir com uma
estrutura como a da Polícia Federal e do Ministério
Público, que têm instrumentos e pessoas
altamente especializadas para fazer investigação.
Hoje, o papel da CPI tem menos esse caráter
policialesco e mais o de propor mudanças nos
marcos regulatórios para impedir que práticas
consideradas ilegais, de desvio de conduta, não se
repitam no futuro. Se alguém acha que vai criar
uma CPI e produzir resultados no sentido de
mandar gente para a cadeia, está enganado porque

Fonte: Diap

Congresso Nacional reabre
os trabalhos com 11 CPIs
A Câmara dos Deputados e o Senado
Federal devem começar 2016 com, pelo menos, 11
Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs). No
Senado, quatro já estão em funcionamento e duas
aguardam instalação. A partir de fevereiro, as CPIs
das Próteses, do HSBC, do Futebol e do Assassinato
de Jovens retomarão os seus trabalhos, enquanto
a dos Fundos de Pensão e a das Barragens poderão
iniciar as atividades. Há ainda, pronto para ser lido
no plenário da Casa, o requerimento para a criação
da CPI do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), que já existe na
Câmara e investiga supostas irregularidades em
empréstimos do banco, concedidos a empresas
investigadas na Operação Lava Jato.
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quem melhor faz isso é o Ministério Público, que
tem essa atribuição”, disse.
Segundo o analista, o fato de o Supremo
Tribunal Federal (STF) ter passado a conceder
habeas corpus permitindo que os convocados ou
convidados pudessem ficar calados durante o
depoimento também retirou, em grande parte, o
apelo que os parlamentares tinham para promover
o embate político nesses espaços. “É por isso que
se passou a dizer que muitas CPIs terminaram em
pizza, seja porque não prenderam, nem expuseram
muitos depoentes, seja porque indiciaram menos
pessoas”, avaliou.
Foi o que aconteceu, por exemplo, na CPI do
Carf do Senado, em 2015, criada para investigar
fraudes no órgão, ligado ao Ministério da Fazenda,
e que é responsável por julgar os recursos
administrativos de autuações contra empresas e
pessoas físicas, por sonegação fiscal e
previdenciária. Após quase sete meses de trabalho,
e sem conseguir avançar nas investigações, a
comissão pediu o indiciamento de 28 pessoas: exconselheiros, ex-auditores ficais e empresários por
crimes como sonegação fiscal e corrupção ativa.
Todas elas já são alvo da Operação Zelotes, da
Polícia Federal e do Ministério Público Federal, que
investiga alguns conselheiros suspeitos de
suspender julgamentos e alterar votos em favor de
determinadas empresas, em troca de pagamento
de propina.
À época do encerramento da CPI em
dezembro, os senadores disseram que a grande
contribuição foi elaborar propostas para
aperfeiçoar as instituições financeiras e o Sistema
Tributário Nacional. As sugestões foram anexadas
ao relatório. Uma delas foi a Proposta de Emenda
à Constituição (PEC 112/15) que propõe disciplinar
o contencioso administrativo fiscal no âmbito da

União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios. Outra proposta é a que recomenda
mudanças na legislação para aperfeiçoar o
funcionamento do Carf e evitar que se repitam
casos de corrupção no órgão.
Fonte: Agência Brasil

Câmara arquiva proposta
que permite a aposentado
parcelar IR em 12 vezes
A Comissão de Finanças e Tributação da
Câmara dos Deputados rejeitou projeto do
deputado Deley (PTB-RJ) que permite o
parcelamento em até 12 vezes do saldo a pagar do
Imposto de Renda de aposentados e pensionistas
(PL 6095/09). Pela lei atual, o limite máximo é de
oito parcelas.
O relator, deputado Edmar Arruda (PSC-PR),
apresentou parecer rejeitando o mérito da
matéria. Para ele, há muito a ser feito pelos
aposentados no Regime Geral de Previdência do
País, mas esta proposta abrangeria apenas uma
pequena parcela da população.
“O parcelamento apresentado no projeto
contemplaria apenas os aposentados cujos
rendimentos são superiores à grande maioria da
população brasileira. Não há razões, dessa forma,
para conceder tratamento diferenciado a esses
contribuintes, criando-se exceção ao princípio da
isonomia tributária”, afirmou Arruda.
Por ter sido rejeitada na única comissão de
mérito em que foi analisada, e como não houve
recurso para apreciação pelo Plenário, a proposta
foi arquivada.
Fonte: Agência Câmara
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Comissão obriga
imunização de trabalhador
exposto a doenças
infectocontagiosas
A Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público aprovou o Projeto de Lei 4137/12,
do Senado, que torna obrigatória a promoção de
ações para imunizar os trabalhadores expostos a
risco de doenças infectocontagiosas em seu
ambiente de trabalho ou em decorrência dele. A
proposta altera a Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT - Decreto-Lei 5452/43).
A comissão acatou duas alterações
propostas pelo relator, deputado Laércio Oliveira
(SD-SE).
A primeira determina que, nos exames
admissionais,
os
trabalhadores
sejam
encaminhados a um posto de saúde para
imunização contra as doenças relativas à sua
atividade profissional.
A segunda alteração foi a eliminação de
incentivos ao trabalhador imunizado, previstos na
proposta original. Para o relator, esse dispositivo
iria causar insegurança ao empregador.
"Entendemos que este dispositivo deixa em
aberto qual tipo de incentivo deverá ser concedido
e por quem será", explicou.
A proposta, que tramita em caráter
conclusivo, ainda será analisada pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania.
Fonte: Agência Câmara

Governo anuncia medidas
de crédito para injetar
R$ 83 bi na economia
Para impulsionar a produção e recuperar o
crescimento, o governo anunciou nesta quintafeira (28) medidas de estímulo ao crédito que
injetarão R$ 83 bilhões na economia. Algumas
ações de estímulo foram anunciadas mais cedo
pela presidenta Dilma Rousseff, no encerramento
da reunião do Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social, o Conselhão.
A medida que, segundo o governo, terá
mais impacto sobre a economia é a agilização da
aplicação dos recursos do Fundo de Infraestrutura
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FIFGTS) em empreendimentos da área e a
simplificação da emissão de debêntures de
infraestrutura, que liberará até R$ 22 bilhões. Essa
medida, no entanto, necessita de aprovação do
Congresso Nacional.
Em segundo lugar, está a autorização para
que parte da multa rescisória do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS), paga em demissões
sem justa causa, possa ser usada como garantia
para o crédito consignado – com desconto das
parcelas diretamente no salário – por
trabalhadores do setor privado. A expectativa do
governo é que a medida resulte na injeção de R$ 17
bilhões em crédito.
Em seguida, vem a abertura da linha de
crédito para refinanciar as prestações do Programa
de Sustentação do Investimento (PSI) e do
Programa de Financiamento de Máquinas e
Equipamentos (Finame), que deverá resultar em
empréstimos de R$ 15 bilhões.
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O governo também anunciou o reforço da
concessão de crédito por bancos públicos com
taxas menores que as de mercado. Os principais
setores beneficiados serão as micro e pequenas
empresas, a construção civil, os exportadores e o
agronegócio.
A retomada da linha de pré-custeio agrícola
do Banco do Brasil deverá injetar mais R$ 10
bilhões e a aplicação de recursos do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) em Certificados de Recebíveis Imobiliários
deverá impulsionar o crédito habitacional também
em R$ 10 bilhões.
A reabertura da linha do BNDES para
financiar capital de giro de empresas com garantia
do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI) e
com redução das taxas de juros deverá resultar na
liberação de mais R$ 5 bilhões. Por fim, o aumento
do prazo máximo de pagamento e a redução da
taxa de juros da linha de pré-embarque de
produtos exportados injetará R$ 4 bilhões.
Segundo o ministro da Fazenda, Nelson
Barbosa, as medidas não resultarão em custo para
o governo porque os financiamentos terão taxas de
mercado e o governo está apenas simplificando
procedimentos e reduzindo riscos, o que ajuda o
próprio mercado a reduzir as taxas de juros. “Em
relação ao crédito, a maior parte das iniciativas são
administrativas. Sem gerar custo adicional para os
contribuintes brasileiros. Queremos usar melhor os
recursos disponíveis”, declarou.
Com 47 empresários e 45 representantes da
sociedade civil e das centrais sindicais, o Conselhão
é um fórum de discussão sobre medidas a serem
adotadas para recuperar o crescimento
econômico. Depois de um ano e meio sem
reuniões, o colegiado foi reativado recentemente
pela presidenta Dilma. Segundo o ministro da Casa

Civil, Jaques Wagner, deverão ser feitas quatro
reuniões no ano. A próxima será em abril.
Fonte: Agência Brasil

Governo aposta no consignado mas teme endividamento

Fazenda diz que uso do
FGTS no consignado
corrige distorção
A possibilidade de o trabalhador usar a
multa rescisória do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS) como garantia para empréstimos
consignados – com parcelas descontadas
diretamente no salário – corrige distorções nesse
segmento de crédito, informou o Ministério da
Fazenda.
Em nota, a pasta destacou que a medida,
anunciada na reunião do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social, vai garantir
igualdade no acesso ao crédito aos trabalhadores
do setor público e do setor privado.
Segundo o comunicado, apesar de a
modalidade ter se expandido de cerca de R$ 10
bilhões em janeiro de 2004 para quase R$ 274
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bilhões em dezembro de 2015, o crescimento não
foi bem distribuído. Isso porque os trabalhadores
do setor público, que têm estabilidade, conseguem
muito mais acesso ao crédito consignado do que os
do setor privado, cujos juros são mais altos por
causa do risco de inadimplência provocado pelo
desemprego.
Nos próximos dias, o governo enviará ao
Congresso Nacional uma medida provisória que
autoriza os trabalhadores a usar parte do saldo da
conta vinculada (10%) e toda a multa rescisória do
FGTS – paga quando o empregado é demitido sem
justa causa – como garantia adicional contra
inadimplência. A garantia é usada para cobrir os
prejuízos da instituição financeira em caso de
calote por parte do mutuário.
De acordo com o Ministério da Fazenda, a
aprovação da medida é importante para conter o
endividamento dos trabalhadores do setor
privado. Eles poderão trocar o cheque especial e o
cartão de crédito (na modalidade de crédito
rotativo) pelo crédito consignado. Quarta-feira
(27), o Banco Central divulgou que as taxas do
cartão de crédito rotativo encerraram 2015 em
431% ao ano, e os juros do cheque especial
chegaram a 287% ao ano. Em contrapartida, a taxa
média do consignado estava em 28,8% ao ano em
dezembro.
Fonte: Agência Brasil

Governo cauteloso com
endividamento com multa
do FGTS
A possibilidade de o trabalhador usar parte
da multa do FGTS como garantia para crédito

consignado não deverá resultar em sobreendividamento, disse há pouco o ministro da
Fazenda, Nelson Barbosa. Em entrevista após a
reunião do Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social (CDES), ele assegurou que o
Conselho Curador do FGTS estará atento e que a
própria regulação do sistema bancário evita que o
trabalhador se endivide em excesso.
“Assim que o Congresso autorizar a
utilização de parte dos recursos e direitos do FGTS
como garantia [para o crédito consignado], essa
linha tem de ser regulamentada pelo Conselho
Curador do FGTS e pelo Conselho Monetário
Nacional. Nesse processo, assim como foi a
regulamentação do crédito direcionado, são
tomadas todas as precauções para que isso não
leve a um sobre-endividamento dos indivíduos e
das famílias”, explicou Barbosa.
Entre as precauções citadas pelo ministro,
estão o cruzamento de dados, o estabelecimento
de um limite para cada tipo de operação e
controles para que a multa do FGTS de um
trabalhador não possa ser dada como garantia em
várias operações. “Temos uma regulação bancária
bem conservadora, bem prudencial, que garante
que esses empréstimos sejam feitos de modo a não
estimular o endividamento em excesso”, ressaltou.
As taxas das novas linhas só serão
detalhadas pelos bancos oficiais nos próximos dias,
mas o ministro explicou que todas as linhas de
crédito anunciadas ontem (28) vão operar com os
juros atuais, o que evitará custos adicionais para o
governo. Caso o governo oferecesse juros
subsidiados para as novas linhas, teria de encontrar
uma fonte de recursos para compensar a diferença
entre as taxas reduzidas e as de mercado.
Fonte: Agência Brasil

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

Ministro diz que reforma
da Previdência respeitará
direitos
A reforma da Previdência não afetará os
trabalhadores que conquistarem o direito à
aposentadoria pela regra atual, afirmou o ministro
da Fazenda, Nelson Barbosa. Em entrevista após o
encerramento da reunião do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), o
chamado Conselhão, Barbosa destacou que a
reforma respeitará os direitos adquiridos.
O ministro descartou surpresas e assegurou
que a discussão será feita com transparência.
“Qualquer questão nessa área [previdenciária]
respeitará direitos adquiridos. Haverá regras de
transição para que as mudanças sejam feitas
gradualmente. A reforma será discutida no
Congresso e feita sem sobressaltos e surpresas.”
Fonte: Portal EBC

Auxílio-acidente e
aposentadoria não podem
mais ficar acumuladas
Trabalhadores
que
solicitarem
a
acumulação do auxílio-acidente com a
aposentadoria terão os pedidos indeferidos caso a
lesão e o início da aposentadoria tenham ocorrido
após a mudança na legislação federal, em 1997,
segundo entendimento do Superior Tribunal de
Justiça (STJ). O tema já foi discutido em mais de 600

acórdãos no tribunal, dois acórdãos de repetitivos,
além da edição da súmula 507.
O entendimento dos ministros é que “a
acumulação
de
auxílio-acidente
com
aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante
e a aposentadoria sejam anteriores a 11 de
novembro de 1997, observado o critério do art. 23
da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento
da lesão nos casos de doença profissional ou do
trabalho” (súmula 507).
A súmula menciona a data de novembro de
1997 porque o governo federal editou uma medida
provisória, posteriormente convertida em lei,
proibindo a acumulação dos benefícios.
Em um dos acórdãos, o tribunal cita a
possibilidade da cumulatividade de benefícios,
observando a data dos pedidos. “A Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça consolidou
entendimento no sentido de que a cumulação de
auxílio-acidente com aposentadoria é possível,
desde que a eclosão da lesão incapacitante e a
concessão da aposentadoria tenham ocorrido
antes de 11/11/1997, data de edição da Medida
Provisória 1.596-14/97, posteriormente convertida
na Lei 9.528/1997”.
Vale lembrar que, em casos como esse, o
STJ julga de acordo com o procedimento previsto
para os recursos repetitivos, já que há um
entendimento pacífico para a situação. Apesar de
ações e recursos referentes à cumulatividade do
auxílio-acidente e da aposentadoria envolverem
questões trabalhistas, a última instância de
julgamento é o STJ, e não o Tribunal Superior do
Trabalho (TST), visto que o tema versa também
sobre direito previdenciário.
Fonte: STJ
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Turnos de revezamento
não podem ultrapassar 8
horas diárias nem com
autorização coletiva e
compensação
De acordo com entendimento recente
consolidado na Súmula 38, item I, do TRT/MG: "É
inválida a negociação coletiva que estabelece
jornada superior a oito horas em turnos
ininterruptos de revezamento, ainda que o excesso
de trabalho objetive a compensação da ausência
de trabalho em qualquer outro dia, inclusive aos
sábados, sendo devido o pagamento das horas
extras laboradas acima da sexta diária, acrescidas
do respectivo adicional, com adoção do divisor
180". Foi com esse fundamento que a 5ª Turma do
TRT mineiro manteve a condenação de uma
empresa de pagar ao reclamante as horas extras
pelo trabalho além de 6 horas diárias em turnos de
revezamento.
Durante boa parte do período contratual, o
reclamante cumpriu jornada em dois turnos que se
alternavam semanalmente (de 6h às 15h48 e de
15h48 às 1h09), tudo de acordo com previsão em
norma coletiva da categoria. Conforme frisou o
desembargador Marcus Moura Ferreira, relator do
recurso da ré, essa jornada caracteriza o trabalho
em turnos ininterruptos de revezamento e, dessa
forma, confere ao trabalhador o direito à jornada
reduzida de 6 horas diárias (artigo 7º, inciso XIV da
CF/88 e OJ 360 da SDI-1 do TST).
Mas, apesar disso, o relator notou que a
jornada a que se submetia o reclamante causava a

prorrogação, nesse regime especial de trabalho,
por mais 48 minutos além do limite de oito horas
diárias, de segunda a sexta-feira, a fim de
compensar a ausência do trabalho em sábados.
Esse procedimento, conforme observou, não pode
ser admitido por contrariar o recente
entendimento firmado na Súmula 38, item I, do
TRT. Por isso, ele manteve a sentença que
reconheceu a invalidade da norma coletiva e
deferiu ao trabalhador as horas extras prestadas
acima da sexta diária.
O relator explicou que a Súmula 423 do TST
não tem aplicação no caso, pois ela não contempla
a situação de extrapolação da jornada por mais de
oito horas diárias, como ocorria com o reclamante.
Além disso, a regra geral é que não se pode
elastecer a jornada padrão em mais de duas horas
extras, ainda o excesso seja compensado em banco
de horas autorizado em negociação coletiva. Sendo
assim, a jornada cumprida em turnos ininterruptos
de revezamento deverá sofrer, no mínimo, a
mesma limitação, pois é mais maléfica e
desgastante ao trabalhador.

Fonte: Jusbrasil
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