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BOLETIM 311

Brasília, 13 de março de 2017

Comissão discute esta
semana como a
previdência é tratada em
outros países
Na semana em que termina o prazo para o
recebimento de emendas, a Comissão Especial da
Reforma da Previdência inicia os trabalhos com a
realização de um seminário internacional para
debater as mudanças na seguridade social. O
seminário será nesta terça-feira (14), a partir das
14h. Além desse evento, a comissão fará mais
duas audiências públicas, na quarta (15) e na
quinta-feira.
Segundo relator, deputado Arthur Oliveira
Maia (PPS-BA), o encontro, com a participação de
especialistas nacionais e estrangeiros, servirá para
debater e comparar como outros países tem
tratado a questão previdenciária. O evento vai
ajudar a comissão a colher “maiores informações
com especialistas da área, nacionais e
estrangeiros, para o aperfeiçoamento da
matéria”, afirmou Maia.
Foram convidados para o seminário o exministro da Fazenda do Chile Alberto Arenas de
Mesa, o professor da Faculdade de Direito da
Universidade de Toronto, no Canadá, Ari Kaplan, o
diretor do Centro de Ação Regional da
Organização Ibero-Americana de Seguridade
Social para o Cone Sul (OISS) Carlos Garavelli, o

economista líder no Banco Mundial, Heinz P.
Rudolph. e os professores de direito
previdenciário da Universidade de Milão, na Itália,
Giuseppe Ludovico, e da Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp) Arthur Bragança de
Vasconcellos Weintraub.
Na quarta-feira, o colegiado se reúne para
discutir parâmetros de projeção do orçamento da
Previdência. O debate é sobre a definição do fluxo
de contribuintes e beneficiários, abrangendo
vazamentos de receita, expectativa de vida e
duração esperada dos benefícios, além da
dinâmica do mercado de trabalho e da influência
de parâmetros econômicos. Os debatedores ainda
não foram definidos.
Na quinta-feira será a vez de debater o
fortalecimento da arrecadação para a seguridade
social. O tema inclui ações como a desoneração
das folhas de salário, a imunidade das entidades
beneficentes de assistência social e a situação do
Simples Nacional e do Micro Empreendedor
Individual na arrecadação. Os convidados também
ainda não foram definidos.
Emendas - O prazo para a apresentação de
emendas ao texto da reforma da Previdência deve
terminar hoje (13) ou amanhã (14), dependendo
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da realização da sessão plenária da Câmara nesta
segunda-feira. Até agora já foram apresentadas 57
emendas que visam a modificar à proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 287/16, da reforma
da Previdência. Para a apresentação das emendas
são necessárias pelo menos 171 assinaturas de
deputados apoiando a proposta.
A maior parte das emendas tenta
assegurar direitos previstos na legislação atual,
que o texto encaminhado pelo governo pretende
mudar. Entre os pontos que mais receberam
emendas estão a idade mínima de 65 anos para
homens
e
mulheres
se
aposentarem,
aposentadorias especiais, como a de professores e
pessoas com deficiência, as regras para a
concessão do Benefício de Prestação Continuada
(BPC), do não acúmulo de aposentadorias e a
alteração na idade mínima para a concessão da
aposentadoria rural.

trabalhadores; e a criação de um instrumento de
responsabilidade solidária entre a empresa matriz
e a empresa terceirizada, para evitar que os
trabalhadores sejam prejudicados caso a empresa
terceirizada não cumpra suas obrigações. Paim
afirmou que o projeto deve ser votado ainda
neste semestre.

Fonte: Agência Senado

Neuriberg Dias*

Paim prevê votação de
projeto sobre terceirização
até julho
O senador Paulo Paim (PT-RS) defende um
acordo para votação do projeto que trata da
terceirização (PLC 30/2015). Paim, que é relator
do texto, afirmou à jornalista Hérica Christian que
tem conversado com o presidente do Senado,
Eunício Oliveira, para chegar a um entendimento e
votar o projeto. Na opinião do senador, três
pontos da proposta não podem ficar de fora: a
proibição da terceirização da atividade-fim; a
garantia dos mesmos direitos a todos os

Fonte: Agência Senado

Neuriberg Dias: A lógica da
reforma trabalhista
Sob o risco de, sem mexer em uma vírgula na
Constituição e na CLT, a classe trabalhadora
poderá sofrer uma das maiores retiradas de
direito, com retrocessos sociais inomináveis.

Caso a proposta de reforma trabalhista
enviada pelo governo Michel Temer seja aprovada
no Congresso Nacional representará um dos
maiores retrocessos sociais em relação aos
direitos conquistados pelos trabalhadores em
toda sua história.
O PL 6.787/16, que pretende fazer a
reforma trabalhista, tem como lógica facilitar a
contratação de trabalhadores e reduzir o custo do
trabalho sendo uma das principais reivindicações
encabeçadas pelo setor empresarial para melhoria
do ambiente de negócios.
O governo, ao enviar a proposta colocou
paralelamente no projeto dispositivos sobre o
representante em local de trabalho, estabelece o
negociado acima da lei, dentre outros dispositivos,
que provocam mudança profundas no meio
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sindical e jurídico, desviando as atenções dos
pontos essenciais da reforma trabalhista que é
flexibilizar os direitos do contrato de trabalho.
Como alternativa em relação às formas
atuais de contratação, em especial, ao contrato de
trabalho por tempo indeterminado, que garante
ao trabalhador todos os direitos previstos na CLT,
a proposta amplia o contrato de trabalho
temporário e o parcial, inclusive podendo ser
incluído pelo relator no seu parecer o contrato de
trabalho intermitente, dentre outras formas de
contrato, advindos da economia digital ou
uberizacão do trabalho.
Sobre o trabalho temporário, a proposta
aumenta o prazo de 90 para 120 dias, permitindo
a prorrogação por igual período. Prevê ainda que
o trabalho temporário vai atender acréscimo
extraordinário de serviço decorrente de
sazonalidade na produção, situação que existe em
empresas de todas as atividades da economia.
Os trabalhadores poderão ser contratados
por até oito meses sem direitos trabalhistas como:
seguro-desemprego, estabilidade para gestantes e
verbas rescisórias como o aviso prévio e os 40%
de multa do FGTS.
Se a nova regra de contratos temporários
for aprovada, os empresários não terão mais a
obrigação de registrar os trabalhadores e, assim,
garantir todos seus direitos.
Considera, ainda, o trabalho de tempo
parcial, os contratos com jornada de 30 horas
semanais (e não mais 25 horas como foi definido a
partir de 2001), sem a possibilidade de realizar
horas extras; ou então os contratos de 26 horas,
mas com possibilidades de realização de 6 horas
extras semanais.
Desse modo, será possível a substituição
de um trabalhador por tempo indeterminado por

dois trabalhadores, com direitos proporcionais,
sem o aumento de custo para o empregador. A
garantia da percepção de um salário mínimo e a
modificação do contrato de trabalho dos
empregados
também
serão
permitidas.
Atualmente, a legislação garante os direitos
mínimos para os trabalhadores.
E o contrato de trabalho intermitente é
aquele em que a prestação de serviços será
descontínua, podendo compreender períodos
determinados em dia ou hora, e alternar
prestação
de
serviços
e
folgas,
independentemente do tipo de atividade do
empregado ou do empregador.
O trabalhador intermitente não poderá
receber, pelo período trabalhado, tratamento
econômico e normativo menos favorável do que
aquele dispensado aos demais empregados no
exercício da mesma função, ressalvada a
proporcionalidade temporal do trabalho.
Para esse trabalhador é devido o
pagamento de salário e remuneração pelas horas
efetivamente trabalhadas, excluído o tempo de
inatividade.
O fenômeno da uberizacão do trabalho
advindo da economia digital, é nada mais que a
pejotização do trabalho, fazendo com que o
trabalhador individualmente assuma todos os
riscos e ônus da relação de trabalho, e sendo
remunerado apenas pelo serviço quando
realizado.
Caso seja aprovada a reforma com
ampliação do trabalho temporário, parcial e a
inclusão do intermitente ou pejotização do
trabalho, as relações de trabalho e de organização
sindical, serão profundamente afetadas, sob a
lógica da redução do custo e facilidade de
contratação.
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Efeitos disso, será a existência de
trabalhadores desempregados que poderão voltar
ao mercado de trabalho contratados em bases
mínimas/proporcionais de direitos. E aqueles que
atualmente são empregados formais, serão os
próximos atingidos, sendo submetidos a esses
novos modelos de trabalho.
A reforma trabalhista associada à reforma
da Previdência implicará, em curto espaço de
tempo, na perpetuação de um mercado de
trabalho sem legislação protetiva, o que
corresponderá a um avanço significativo de
doenças ocupacionais, reflexo de uma exploração
exagerada do trabalho.
Os trabalhadores e as entidades sindicais,
em especial, as centrais, devem ter clareza sobre
estes pontos, sob o risco de, sem mexer em uma
vírgula na Constituição e na CLT, a classe
trabalhadora poderá sofrer uma das maiores
retiradas de direito, com retrocessos sociais
inomináveis.
(*) Analista político e assessor legislativo do
Departamento Intersindical de
Assessoria
Parlamentar (Diap)
Fonte: Diap

Empresas com processos
na Justiça têm até fim de
março para propor
acordos a trabalhadores
Empresas com processos na Justiça do
Trabalho e que querem propor acordos aos
trabalhadores têm até o dia 31 de março para se

inscreverem na 3ª edição da Semana Nacional de
Conciliação Trabalhista, que este ano acontece de
22 a 26 de maio com o slogan “Para que esperar,
se você pode conciliar?”
O evento visa estimular a solução de
conflitos entre patrões e empregados por meio do
diálogo e da conciliação. A prática, além de ser
considerada mais rápida, eficaz e menos onerosa
na solução de processos, também ajuda a reduzir
o número de processos que tramitam nos
Tribunais e Varas do Trabalho.
Qualquer empresa pode optar pela
conciliação, independentemente do porte ou do
número de processos existentes. Para isso, basta
procurar o Tribunal Regional do Trabalho no qual
o processo tramita, os Núcleos de Conciliação da
Justiça do Trabalho ou a vice-presidência Tribunal
Superior do Trabalho pelo e-mail: conciliacaotst@tst.jus.br, caso o processo tramite no TST.
Semana
Nacional
da
Conciliação
Trabalhista 2017 - A Semana Nacional da
Conciliação Trabalhista é um esforço concentrado
para conciliar o maior número possível de
processos em todos os tribunais do trabalho do
país. Para participar, as partes comunicam o
Tribunal onde o processo tramita a intenção de
conciliar, ou seja, a vontade de fazer um acordo.
Desse modo, é marcada uma audiência e, no dia
agendado, as próprias partes, perante o Juiz do
Trabalho ou Desembargador, acordam a solução
mais justa para ambas as partes.
Grandes litigantes - Na tentativa de
incentivar propostas de acordo, reduzir o acervo
de processos de maneira conciliatória e dar mais
celeridade aos julgamentos, a vice-presidência do
Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) se
reuniu em fevereiro com as empresas que fazem
parte da lista dos 100 maiores litigantes do
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Tribunal Superior do Trabalho. A agenda de
encontros foi dividida pelos setores que mais
lideram processos na Justiça do Trabalho. Entre
eles, estatais, bancos e empresas de telefonia.
Fonte: CSJT

Projeto dispensa audiência
de conciliação se uma das
partes manifestar
desinteresse
Proposta em análise na Câmara (PL
5495/16) dispensa a audiência de conciliação ou
de mediação se qualquer uma das partes
manifestar, expressamente, desinteresse na
solução consensual para o conflito.
Apresentado pelo deputado Carlos Bezerra
(PMDB-MT), o projeto altera o novo Código de
Processo Civil (Lei 13.105/15), que hoje estabelece
que a audiência de conciliação não será realizada
se ambas as partes manifestarem, expressamente,
desinteresse na composição consensual.
“Para que obrigar a realização de uma
audiência de conciliação em que uma das partes já
se manifestou contrariamente à sua realização?”,
questiona Bezerra. “A audiência de conciliação ou
de mediação obrigatória, mesmo se uma das
partes não concordar com a sua realização, é uma
aberração que não pode prosperar”, opina.
A proposta será analisada, em caráter
conclusivo, pela Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania, inclusive quanto ao mérito.
Fonte: Agência Câmara

A Diretoria da CONTRICOM, através de seu
presidente, Francisco Chagas Costa – Mazinho,
cumprimenta a Secretária para Assuntos Sociais
da Mulher, Criança, Adolescente e do Idoso,
IZELDA TEREZINHA ORO, pelo transcurso de seu
natalício, no último dia 11 de março, desejandolhe muita paz, saúde 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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