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País precisa. Ele também afirmou que vai ampliar
o debate sobre matérias polêmicas.
O presidente disse ainda que seu objetivo
é que a Câmara aprove ainda neste semestre as
reformas da Previdência e trabalhista. “Espero
que o prazo seja o mais rápido possível onde
estejam garantidos o debate e a transparência”,
destacou Maia.

BOLETIM 288
Brasília, 3 de fevereiro de 2017

Fonte: Agência Câmara

Temer diz que reforma da
Previdência é "inadiável"
Eleição de Maia acelera
“reformas” trabalhista e
previdenciária
Eleito para um mandato de dois anos na
Presidência da Câmara, Rodrigo Maia afirmou em
entrevista coletiva que vai instalar na próxima
semana a comissão especial da reforma da
Previdência e anunciou o deputado Rogério
Marinho (PSDB-RN) como relator da reforma
trabalhista, cuja comissão também deverá ser
instalada na semana que vem.
Maia também anunciou o deputado Sergio
Zveiter (PMDB-RJ) como presidente da comissão
especial que vai analisar a reforma da Previdência
e o deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA) como
relator.
Rodrigo Maia ressaltou que a Câmara
precisa ser protagonista das reformas de que o

Na mensagem enviada ao Congresso lida
na sessão solene de abertura do ano legislativo, o
presidente Michel Temer disse que as “grandes
reformas de que o Brasil precisa” devem ser
encaradas “sem rodeios”. E destacou que a
proposta de mudança na aposentadoria dos
brasileiros é a reforma prioritária de seu governo.
“Sabemos todos que o assunto é sensível –
mas é inadiável. Hoje, as contas da Previdência
simplesmente não fecham, e a realidade
demográfica se impõe. A reforma é fundamental
para garantir as aposentadorias de amanhã, para
garantir futuro mais seguro para nossos jovens”,
disse, afirmando que o governo encaminhou uma
proposta de reforma “séria e consequente”.
Sobre a reforma trabalhista, o presidente
disse que os direitos “sagrados” não serão
suprimidos. Segundo ele, as normas que regem as
relações de trabalho precisam ser modernizadas e
ajustadas à economia contemporânea.
Além de citar investimentos na saúde,
educação e nos programas Bolsa Família e Minha
Casa,Minha Vida, Temer citou também a crise
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carcerária pela qual passa o país. O presidente
disse que o Plano Nacional de Segurança Pública,
lançado no mês passado, envolve todas as esferas
do Poder Público, contendo metas “específicas em
áreas prioritárias”.
“O crime no Brasil atingiu escala
inaceitável. Não podemos tolerar a banalização da
violência. Muitas prisões converteram-se em
espaços de barbárie e de atuação desimpedida do
crime organizado. O fenômeno é grave e exige
resposta inteligente e articulada”, escreveu.
Após pregar diálogo e harmonia entre o
Executivo e o Legislativo, o presidente fez críticas
ao governo anterior dizendo que em 2016 “a
verdade triunfou sobre o ilusionismo” e que,
neste ano, “a confiança triunfará sobre o
desânimo”.
“Em nossas trajetórias políticas, lutamos
pela democracia e vencemos. Lutamos contra a
espiral inflacionária e conquistamos uma moeda
estável. Lutamos por direitos sociais e
progredimos. Agora, estamos lutando contra o
descontrole fiscal, contra a recessão, contra o
desemprego. Não tenhamos dúvida de que
superaremos mais esta etapa”, disse Temer aos
parlamentares.
A mensagem presidencial foi entregue ao
novo presidente do Congresso, Eunício Oliveira
(PMDB-CE), pelo ministro-chefe da Casa Civil,
Eliseu Padilha. O texto foi lido pelo segundosecretário do Congresso, senador Gladson Cameli
(PP-AC).
No início da solenidade, os parlamentares
fizeram um minuto de silêncio pela morte da exprimeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva, esposa
do ex-presidente Lula, que teve a morte cerebral
declarada nesta quinta-feira (2).
Fonte: Agência Brasil

Senado defende
“reforma” da Previdência,
contestada no STF
Em manifestação enviada ao Supremo
Tribunal Federal (STF) no início deste ano, o
Senado defendeu a tramitação da reforma da
Previdência, cuja suspensão foi pedida ao tribunal.
A ação é relatada pela ministra Rosa Weber.
“Não se pode calar o Parlamento com
receio de que produza solução desfavorável”,
afirma a peça, que foi divulgada nesta quinta-feira
(2) e é assinada por quatro advogados, incluindo o
advogado-geral do Senado, Alberto Cascais.
Na ação, a Confederação Nacional de
Trabalhadores da Indústria Química (CNTQ) e mais
dois sindicatos pedem ao STF a suspensão
imediata da tramitação da proposta de emenda à
Constituição (PEC) que prevê a alteração das
regras da aposentadoria.
A PEC 287/2016, que trata da reforma da
Previdência, foi enviada pelo governo Temer ao
Congresso Nacional no início de dezembro. Em
poucos dias, a proposta teve a admissibilidade
aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ) da Câmara e, com a volta dos parlamentares
do recesso, no início deste mês, deve começar a
ser discutida em uma comissão especial.
Os advogados do Senado argumentaram
que, por ainda estar na fase de debates no
Congresso, qualquer contestação ou pedido
relacionados à reforma da Previdência deve ser
encaminhada aos parlamentares, e não ao
Judiciário, que não teria poder preventivo contra
propostas em tramitação.
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Os autores da ação no STF argumentam
que o texto proposto pelo governo fere preceitos
fundamentais da Constituição, incluindo cláusulas
pétreas, ou seja, que não poderiam ser alteradas
por meio de uma PEC. Entre os preceitos violados
estariam a cidadania e a dignidade humana e o
direito a uma aposentadoria digna.
“A norma em si não ofende direitos. O que
pode invadir indevidamente a esfera jurídica do
cidadão é a execução de norma. Os Poderes da
República não poderão executar norma ainda em
estado pré-embrionário”, respondeu o Senado.
Na semana passada, o procurador-geral da
República, Rodrigo Janot, manifestou-se contra o
conhecimento da ação, argumentando que a
própria jurisprudência do STF não permite a
intervenção da Corte no processo legislativo. Não
há prazo para que a ministra Rosa Weber profira
uma decisão sobre o assunto.
Proposta - Pelas regras propostas pelo
governo, o trabalhador precisa atingir a idade
mínima de 65 anos e pelo menos 25 anos de
contribuição para poder se aposentar. Nesse caso,
ele receberá 76% do valor da aposentadoria – que
corresponderá a 51% da média dos salários de
contribuição, acrescidos de um ponto percentual
desta média para cada ano de contribuição.
A cada ano que contribuir a mais, o
trabalhador terá direito a um ponto percentual.
Desta forma, para receber a aposentadoria
integral (100% do valor), o trabalhador precisará
contribuir por 49 anos – a soma dos 25 anos
obrigatórios e 24 anos a mais.
Fonte: Agência Brasil

Governo quer projeto de
alteração trabalhista em
votação ainda no primeiro
semestre
Atendendo aos pedidos das centrais
sindicais, o projeto de lei que altera a legislação
trabalhista vai tramitar sem regime de urgência no
Congresso Nacional, informou nesta quarta-feira
(01) o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira.
Apesar disso, o governo quer que a proposta seja
apreciada pelos parlamentares até o meio do ano,
antes do recesso parlamentar.
"Conversamos com o presidente Michel
Temer e ele concordou [com o trâmite normal do
projeto], mas ele fez um apelo, de forma muito
respeitosa, de rapidez na análise dos pontos que
podem ser aprimorados", disse o ministro em
reunião com as centrais sindicais. "A ideia é que o
projeto possa ser votado ainda no primeiro
semestre."
Ronaldo Nogueira recebeu em seu
gabinete um Grupo de Trabalho formado por
representantes de seis centrais e do
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Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos (Dieese) para discutir
pontos do projeto de lei da modernização da
legislação trabalhista.
O grupo foi formado após sugestão do
ministro em reunião com as entidades sindicais na
sede do Dieese, em São Paulo, em janeiro. O
objetivo dos encontros é discutir pontos do
projeto que podem ser melhorados para atender,
onde possível, as sugestões das centrais sindicais.
O secretário de Relações do Trabalho do
ministério, Carlos Lacerda, reafirmou a posição já
expressa do ministro Ronaldo Nogueira pelo
diálogo com todos os setores envolvidos na
questão da modernização da legislação
trabalhista. “Nós não abrimos as portas para o
diálogo. Nós tiramos as portas”, declarou.
Na reunião desta quarta-feira participaram
representantes da Central dos Trabalhadores e
Trabalhadoras do Brasil (CTB), Central Sindical e
Popular (CSP-Conlutas), Força Sindical, Nova
Central Sindical de Trabalhadores (NCST), Central
dos Sindicatos Brasileiros (CSB), União Geral dos
Trabalhadores (UGT), Dieese e Ministério do
Trabalho.
O ministro Ronaldo Nogueira disse que a
atualização das leis trabalhistas representa um
"momento histórico" para o país. De acordo com
ele, as alterações na legislação têm potencial para
estimular a criação de mais de cinco milhões de
empregos.

vezes, sendo que uma das frações não pode ser
inferior a duas semanas. O pagamento das férias é
proporcional ao tempo gozado pelo trabalhador;
II. Pactuação da forma de cumprimento da
jornada de trabalho, desde que não ultrapasse as
atuais
220
horas
mensais;
III. Pagamento da Participação nos Lucros e
Resultados (PLR) quando a empresa divulgar seus
balancetes trimestrais ou no limite dos prazos
estipulados em lei, desde que seja feito em pelo
menos
duas
parcelas;
IV. Forma de compensação do tempo de
deslocamento entre casa e trabalho em caso de
ausência
de
transporte
público;
V. Intervalo intrajornada, com limite mínimo de 30
minutos;
VI. Disposição sobre validade da norma ou
instrumento coletivo de trabalho da categoria
quando
expirado
seu
prazo;
VII. Ingresso no Programa Seguro-Emprego;
VIII. Estabelecimento de plano de cargos e
salários;
IX. Banco de horas, garantida a conversão da hora
que exceder a jornada normal de trabalho com
acréscimo
de
no
mínimo
50%;
X.
Trabalho
remoto;
XI. Remuneração por produtividade;
XII. Registro da jornada de trabalho.

1- Convenções coletivas ganham força de lei nos
seguintes casos:

2- Eleição de um representante dos empregados
em empresa com mais de 200 funcionários. O
mandato é de dois anos, com possibilidade de
reeleição e com garantia de emprego por seis
meses após o término do mandato. Convenções e
acordos coletivos podem ampliar para o máximo
de cinco representantes por estabelecimento.

I. Parcelamento ou gozo de férias em até três

3- Multa de R$ 6 mil por empregado não

Veja os principais pontos do projeto:
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registrado e de igual valor em caso de
reincidência. No caso de empregador rural,
microempresas e empresas de pequeno porte, a
multa é de R$ 1 mil.
4- O contrato de trabalho temporário poderá ter
120 dias, podendo ser prorrogado uma única vez
pelo mesmo período.
5- Anotação do trabalho temporário na carteira de
trabalho conforme regra do artigo 41 da CLT.
6- Atualização do texto da Lei 6.019, de 1974,
esclarecendo que trabalhadores em regime de
contrato temporário têm os mesmos direitos
previstos na CLT relativos aos trabalhadores em
regime de prazo determinado.
7- Empresas de trabalho temporário são obrigadas
a fornecer às empresas contratantes ou clientes, a
seu pedido, comprovante das obrigações sociais
(FGTS, INSS, certidão negativa de débitos).
8- Passa a ser considerado regime de tempo
parcial de trabalho aquele cuja duração seja de 30
horas semanais sem possibilidade de horas extras
semanais ou aquele com jornada de 26 horas
semanais ou menos, que pode ser suplementado
com mais seis horas extras semanais. As horas
extras, nesse caso, passam a ser pagas com
acréscimo de 50%. Os funcionários também
podem converter um terço do período de férias
em abono em dinheiro. As férias se igualam às dos
demais trabalhadores da CLT.
9- O pedido de demissão ou recibo de quitação de
rescisão de empregado com mais de um ano de
contrato de trabalho só é válido quando assistido

por representante do sindicato ou do Ministério
do Trabalho.
Fonte: MT

Pagamento de dívida
trabalhista afasta
impenhorabilidade de
conta-poupança
A Seção Especializada em Execução (SEEx)
do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região
(RS) considerou válida a penhora de valores em
uma conta-poupança que era utilizada como
conta-corrente. Os desembargadores mantiveram
decisão da juíza Simone Silva Ruas, da 1ª Vara do
Trabalho de Rio Grande.
Na fase de execução do processo, o réu
alegou que os valores bloqueados eram
impenhoráveis por ser oriundos de salário e
depositados em conta-poupança — aplicação
classificada como impenhorável no art. 833, inciso
X, do Código de Processo Civil (CPC).
Conforme o relator do acórdão,
desembargador Fabiano Holz Beserra, as
movimentações
constantes
na
conta
descaracterizam a finalidade de poupança
protegida pela lei. “Diante do depósito integral do
salário e da extensa movimentação ocorrida na
referida conta poupança, consoante se verifica no
extrato do referido mês, resta claro que a referida
conta é utilizada pelo executado como conta
corrente,
não
se
beneficiando
da
impenhorabilidade prevista atualmente no art.
833, inciso X, do novo CPC”, cita a decisão. Além
disso, o magistrado lembra que o § 2º do art. 833
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do Código de Processo Civil permite a penhora de
salário e poupança em casos que envolvem verba
alimentar, independente da origem, e o § 3º
“coloca no mesmo nível a dívida de natureza
alimentar e trabalhista, reconhecendo assim a
semelhança da natureza de tais créditos”. De
acordo com o magistrado, a única limitação na
penhora é que o bloqueio não pode ultrapassar
50% dos valores líquidos depositados a título de
salário no mês correspondente. Processo n.
0064300-97.1999.5.04.0121
Fonte: TRT-4

Ministério vai capacitar
servidores para mediação
trabalhista
Servidores do Ministério do Trabalho em
todo o país começarão em março um curso de
capacitação sobre mediação trabalhista. O
objetivo das mediações é buscar acordos entre as
partes para evitar que as disputas trabalhistas
cheguem à Justiça. No ano passado as
superintendências regionais, gerências e agências
do ministério nos estados e Distrito Federal
participaram de 18 mil mediações, com um índice
de 89% de acordos alcançados.
“Apesar de já ser um índice elevado, esse
número pode ser melhorado”, disse o ministro
Ronaldo Nogueira. “Precisamos lembrar que cada
acordo alcançado significa menos gastos com a
Justiça, que já tem uma demanda enorme de
questões para julgar, e, principalmente, alívio para
os trabalhadores envolvidos, que esperam solução
para os seus problemas no menor tempo possível.

O diálogo é sempre a melhor opção”, afirmou o
ministro.
De acordo com a Secretaria de Relações do
Trabalho, a capacitação será feita inicialmente
com 60 servidores das superintendências. Eles
servirão de multiplicadores em novos cursos de
capacitação nas gerências regionais e agências do
Trabalho em todo país. A carga horária dos cursos
é de 40 horas, com aulas de princípios do direito
do trabalho com ênfase em direitos trabalhistas e
diálogo social. O investimento previsto é de cerca
de R$ 115 mil.
Hoje,
empresas e
sindicatos de
trabalhadores podem fazer pedidos de mediação
do ministério por meio do Sistema Mediador,
disponível na página do Ministério do Trabalho.
Após o registro, o interessado deve imprimir a
Solicitação de Mediação e entregá-la assinada no
setor de protocolo da Superintendência Regional
do Trabalho e Emprego ou em uma de suas
unidades para formalização de processo. Caso as
partes concordem com os termos da mediação,
devem arquivar o acordo assinado no sistema,
para consulta pública.
A proposta do Ministério do Trabalho é
evitar a judicialização das questões trabalhistas,
pelo custo e impasse causado às partes. No ano
passado, a Justiça do Trabalho tinha mais de 6,3
milhões de processos em tramitação em todo o
país.
Fonte: MT
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Despesa com educação de
empregados pode passar a
ser deduzida do IR de
empresas
A empresa poderá deduzir, na apuração do
lucro real para efeitos de cálculo do Imposto de
Renda (IR), as despesas com o custeio da
educação de seus empregados. Essa dedução
afetará também a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). A medida é
prevista no Projeto de Lei do Senado (PLS)
697/2011, que tramita na Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE) depois de ter sido aprovado nas
comissões de Assuntos Sociais (CAS) e de
Educação, Cultura e Esporte (CE).
Do senador Aécio Neves (PSDB-MG), o
projeto recebeu substitutivo do relator na CAE,
Benedito de Lira (PP-AL). O novo texto, que altera
a Lei 9.249/1995, esclarece que a despesa a ser
deduzida poderá se realizar em quaisquer área do
conhecimento e nível de escolaridade, em
estabelecimento de ensino próprio ou de
terceiros. A dedução abrange valores relativos a
matrícula, mensalidade, anuidade, livros e
material didático.
O substitutivo de Lira incorpora emenda da
CAS que estende o benefício às pessoas físicas
empregadores, que poderão deduzir da base de
cálculo do Imposto de Renda os gastos com a
educação de seus empregados. "Assim, os
empregados domésticos também poderão ter
acesso a uma melhor qualificação", afirma o
relatório do senador.

Aécio Neves espera, com a proposta, que
as empresas se transformem em mais um veículo
de acesso à educação. O autor da proposta lembra
que o país tem hoje 14 milhões de pessoas acima
de 15 anos de idade que não sabem ler nem
escrever.
Fonte: Agência Senado

ANIVERSARIANTES
A Diretoria da CONTRICOM cumprimenta o
colega Marcelo Rodolfo da Costa, de São Paulo,
suplente do secretário para Assuntos de Saúde,
Segurança e Meio Ambiente, pelo transcurso de
seu aniversário no último dia 31 de janeiro,
desejando-lhe muita paz, saúde, felicidades e
realizações.

BOLETIM DA CONTRICOM
Presidente da CONTRICOM
Francisco Chagas Costa – Mazinho
Secretário para Assuntos de Comunicação
Luis Carneiro Rocha
Redação e Edição
Instituto Dois Candangos (DF)
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