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MP da reforma trabalhista já recebeu recorde histórico de 
emendas 
 
Mesmo sem os números fechados, o interesse dos parlamentares já superou a mobilização pela MP 
793 - que trata do programa de refinanciamento de dívidas do setor rural - que registrou 745 emendas 
 
Fernando Nakagawa, O Estado de S.Paulo 

BRASÍLIA - A reforma trabalhista bateu recorde na mobilização de parlamentares no 
Congresso Nacional. A Medida Provisória 808 que altera determinações da nova 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) já recebeu quase 900 emendas, novo recorde 
histórico. 
 
Deputados e senadores da oposição e também da base governista propõem uma série de 
mudanças que vão desde ajustes na redação do texto até a revogação total da reforma. 
Entre as emendas, há sugestão de um novo sistema de financiamento sindical e regras 
para garantir um salário mínimo ao trabalhador intermitente. 
 
Às 20h15 desta terça-feira, 21, último dia para o recebimento de emendas, o sistema do 
Congresso Nacional registrava 882 emendas à MP 808. A inclusão de emendas é 
encerrada à meia-noite e o número final de emendas será conhecido na manhã de quarta-
feira, 22. 
 
Mesmo sem os números fechados, o interesse dos parlamentares já superou a 
mobilização pela MP 793 - que trata do programa de refinanciamento de dívidas do setor 
rural - que registrou 745 emendas, o antigo recorde do Congresso Nacional. 
 
Entre as quase 900 emendas, há sugestões radicais como a do senador Paulo Paim (PT-
RS), que pede a revogação de toda a reforma e pede o restabelecimento da redação 
anterior da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) aprovada em 1943. 
 
A maioria das emendas, porém, trata de temas mais pontuais da reforma. Há várias 
emendas que pedem a volta da exigência do sindicato ou do Ministério do Trabalho no 
processo de homologação da saída de empregados que trabalharam por mais de um ano. 
Regra antiga, essa exigência foi derrubada pela reforma que começou a vigorar em 11 de 
novembro. 
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Na lista de propostas, há a sugestão de impor carência de 18 meses para um empregado 
demitido ser recontratado por prazo indeterminado. 
 
A MP 808 prevê a regra, mas apenas até 31 de dezembro de 2020. Sobre o trabalho 
intermitente, várias emendas sugerem permitir o uso de seguro-desemprego, também há 
emenda que prevê pagamento obrigatório de um salário mínimo para empregados que 
recebem por hora e a criação de um mecanismo de compensação futura pela contribuição 
previdenciária eventualmente paga abaixo do mínimo. 
 
Sobre a polêmica incidência das custas processuais para a parte perdedora no processo 
trabalhista, algumas propostas pedem a liberação desse custo para os trabalhadores 
beneficiários da justiça gratuita. 
 
Há, ainda, proposta do deputado Paulo Pereira da Silva (SD-SP) de uma alternativa para o 
financiamento sindical após o fim do imposto que cobrava um dia de trabalho de todos os 
trabalhadores formais. 
 
O deputado, que também é presidente da Força Sindical, propõe a criação da contribuição 
de negociação coletiva desde que aprovada em assembleia geral da entidade sindical que 
promover o acordo coletivo. 
 
O deputado argumenta que a contribuição vai "fortalecer sindicatos no desenvolvimento de 
seus trabalhos em prol dos trabalhadores". Ao lembrar do fim do imposto sindical pela 
reforma, o deputado argumenta que a nova contribuição negocial "vem em boa hora para 
repor essas perdas e fortalecer a representação sindical".  
 
 
 
 

Governo lança carteira de trabalho digital 
 
Novo modelo poderá substituir a edição impressa em breve; a versão traz o registro de todos os 
empregos do trabalhador 
 
Fernando Nakagawa e Carla Araújo, O Estado de S.Paulo 

BRASÍLIA - A carteira de trabalho ganhou uma versão digital que poderá substituir a 
edição impressa em breve. Lançado ontem, o aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” traz 
o registro de todos os empregos do trabalhador. O sistema já conta com informações de 
37 milhões de trabalhadores e o banco de dados será ampliado nos próximos meses até 
atingir a totalidade dos empregados. O aplicativo gratuito dará acesso a todos os contratos 
de trabalho registrados em carteira, seja o atual ou os antigos. O sistema começou a 
funcionar com a base de dados da chamada carteira de trabalho informatizada – modelo 
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mais recente do documento, que tem os dados pessoais impressos. Nos próximos meses, 
o sistema incluirá dados mais antigos e chegará a 70 milhões de pessoas. 
 
Segundo o Ministério do Trabalho, a ideia é que o aplicativo tenha valor legal e possa ser 
usado para comprovar emprego ou uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) no crédito imobiliário. Para isso, o sistema precisa ser ampliado, o que está 
programado para acontecer em 2018. 
 
O Ministério também lançou nesta terça-feira, 21, a possibilidade de pedir seguro-
desemprego pela internet, ampliou o sistema público de busca de empregos e inaugurou 
uma plataforma de formação profissional com cursos gratuitos pela internet. 
 
Todos os sistemas foram desenvolvidos pela Dataprev, estatal da tecnologia da 
informação. O presidente da empresa, André Leandro Marques, admitiu discretamente que 
o governo continua atrasando pagamentos à empresa. 
 
 “Independentemente das dificuldades do governo ou atrasos no fluxo de caixa do 
Ministério, continua o nosso compromisso de entrega dos serviços. Ou seja, não é nada 
que impeça a prestação de serviços de forma tempestiva”, disse. 
 
 
 

Embraer antecipa em um ano o fim da suspensão de contratos 
de funcionários 
 
Medida foi tomada em 2016 e visava adequar a força de trabalho da fábrica de São José dos Campos 
à reduzida demanda internacional; com resultados melhores em 2017, empresa antecipou o término 
do lay-off 
 
Letícia Fucuchima, O Estado de S.Paulo 

A Embraer antecipou o fim do acordo de lay-off – suspensão temporária de contratos de 
trabalho de funcionários – na fábrica em São José dos Campos (SP). O acordo estava 
previsto para se estender até dezembro de 2018. O programa, que foi anunciado há um 
ano e iniciado em janeiro de 2017, previa que 1.080 funcionários da Embraer tivessem os 
contratos suspensos por até cinco meses. 
 
O lay-off foi uma resposta à redução de demanda por aeronaves sentida pela empresa no 
ano passado e fez parte de um acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos 
Campos. Como o fim do programa foi antecipado em um ano, somente 350 trabalhadores 
tiveram, de fato, seus contratos suspensos, de acordo com informações do sindicato. 
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O término dos lay-offs é uma boa notícia para os trabalhadores, de acordo com os 
sindicalistas, que destacam o “momento positivo” vivido pela Embraer. “A empresa vive 
uma ótima saúde financeira e, mesmo assim, mantém os trabalhadores à margem deste 
cenário”, afirmou ontem o vice-presidente do Sindicato, Herbert Claros. 
 
Com os empregos garantidos, agora o objetivo do sindicato é também negociar um 
reajuste salarial e uma Participação nos Lucros e Resultados (PLR) mais altos. Os 
metalúrgicos estão em campanha salarial e já rejeitaram a proposta de reajuste de 1,73%. 
 
Resultados. Essa melhora financeira ficou clara nos resultados do terceiro trimestre 
deste ano, divulgados no fim de outubro. A Embraer registrou m lucro líquido de R$ 351 
milhões de julho a setembro, em comparação ao prejuízo de R$ 111,4 milhões no mesmo 
período de 2016. Na divulgação do balanço, a companhia informou que esperava cumprir 
todas as estimativas de entregas e de resultados para o fechamento de 2017. 
 
É um cenário bastante diferente do vivido em 2016, quando a empresa enfrentava queda 
de pedidos e também custos extras relacionados ao pagamento de propinas no exterior. 
Inicialmente, o objetivo da fabricante de aeronaves era colocar 2 mil funcionários em lay-
off, mas o número caiu praticamente à metade depois da negociação com sindicalistas. 
 
Em outubro de 2016, a Embraer admitiu ter montado um esquema internacional de 
distribuição de propinas e concordou em pagar US$ 206 milhões a autoridades dos 
Estados Unidos e do Brasil. As investigações apuraram o pagamento de vantagens 
indevidas a autoridades de países como República Dominicana, Arábia Saudita, Índia e 
Moçambique para garantir a escolha de aeronaves da marca em compras governamentais. 
Antes de negociar a suspensão dos contratos com o sindicato, a Embraer também havia 
aberto um programa de demissões voluntárias (PDV), visando a obtenção de economias 
anuais da ordem de US$ 200 milhões – ao todo, cerca de 1,6 mil trabalhadores decidiram 
aderir à saída incentivada à época. 
 
Teste. A Embraer anunciou ontem também que vai iniciar, nas próximas semanas, testes 
do novo jato de transporte militar KC-390 nos Estados Unidos. É mais um passo para a 
certificação do cargueiro. A aeronave, a maior já construída no Brasil, passou por incidente 
que afetou parte da carenagem externa em testes no interior de São Paulo, em outubro. 
Na ocasião, a Embraer informou que, apesar do problema, todos os sistemas da aeronave 
se comportaram conforme o esperado. As entregas do KC-90 devem começar em 
2018. //COM REUTERS 
 
 
 
(Fonte: Estado de SP – 22/11/2017) 
 


