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Padilha defende tributo para Previdência  
 
Por Lucas Marchesini e Eduardo Campos  
O ministrochefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, defendeu a criação de um imposto para 
financiar o sistema previdenciário e a necessidade de simplificar o sistema tributário 
brasileiro ao participar ontem de um encontro de gestores da Caixa. Durante a palestra, 
destacou a necessidade de criar "uma fonte de financiamento para a Previdência em no 
máximo dez anos". "Teremos que ter nova fonte de financiamento para a Previdência até 
2026. Uma fonte que tenha autonomia, não pode continuar com esse déficit como está 
acontecendo", disse Padilha. Segundo ele, mesmo com as reformas os gastos com a 
Previdência atingirão 62% dos dispêndios públicos em 2036.  
 
Para Padilha, as reformas previdenciária e trabalhista serão aprovadas ainda no primeiro 
semestre. "Estamos reformando para garantir a aposentadoria. E vamos aprovála até 
junho." As mudanças na tributação, por outro lado, devem ficar para 2018. "Não queremos 
congestionar, temos a reforma da Previdência e a trabalhista", disse. O ministro evitou 
usar o termo reforma, optando por "simplificação tributária". "Sempre que se pensa em 
reforma já pensa em muda tudo. Não. Vamos ter um regime de simplificação. Temos um 
grupo trabalhando nisso." 
 
 
 

Relator de mudança trabalhista afirma que CLT tem i nspiração 
no fascismo  
 
Por Fabio Murakawa e Raphael Di Cunto  
Sob protestos da oposição, a Câmara instalou ontem a comissão especial que analisará a 
proposta de reforma trabalhista encaminhada ao Congresso Nacional pelo presidente 
Michel Temer. Conforme acordado, os deputados elegeram presidente da comissão Daniel 
Vilela (PMDBGO), que designou Rogério Marinho (PSDBRN) relator da matéria. Logo em 
seu primeiro discurso como relator, o tucano afirmou que a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), que a reforma visa flexibilizar, tem inspiração fascista. "Essa legislação 
tem um origem num documento chamado carta ao trabalhador, que data de 1927, 
expedida por Benito Mussolini, na época ditador da Itália e criador do partido fascista", 
disse. "Essa é a inspiração da legislação trabalhista que está em vigor no país." Marinho 
prosseguiu: "Na época, levandose em consideração o que pensavam Lênin, Marx, Engels, 
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tinhase a ideia de que os interesses do trabalho tinham que estar à disposição do Estado, 
não da sociedade. A única alteração mais visível é que Benito Mussolini não reprimia a 
iniciativa privada. Mas a atrelava ao governo, ao aparelho estatal". A jornalistas, o relator 
disse que pretende trabalhar para que a reforma tenha sua tramitação encerrada na 
comissão antes do recesso parlamentar, em junho. A comissão tem caráter terminativo. 
Ou seja, o que for decidido por ela não terá que passar pelo plenário. Mas qualquer 
deputado pode apresentar recurso para que o texto passe pelo crivo de todos os 513 
deputados. Para isso, terá que contar com a aprovação do presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEMRJ).  
 
Durante e após a votação para a composição da mesa, o deputado Helder Salomão (PT-
ES) apresentou duas questões de ordem pedindo que a sessão fosse suspensa. Em uma, 
alegava que o regimento prevê, em seu artigo 34, que metade dos integrantes das 
comissões especiais tem que ser composta por deputados de comissões permanentes 
com trabalhos correlatos ao tema. Mas as comissões permanentes ainda não foram 
instaladas. O deputado Gilberto Nascimento (PSCSP), que presidia a sessão naquele 
momento, indeferiu o pedido.  
 
Na segunda questão de ordem, alegou que os integrantes da comissão teriam que ser 
indicados pelos líderes dos blocos formados para a eleição da Mesa Diretora da Câmara, 
não pelos líderes partidários, como ocorrera. O pedido foi negado por Vilela, já eleito. "Fica 
claro que há uma pressa da base aliada em acelerar a reforma. Não estamos falando de 
uma proposta qualquer", afirmou. "Vejo que há intenção de acelerar. Precisamos discutir 
esse tema sem açodamento, sem acelerar o debate." Outros opositores, como Assis Melo 
(PCdoBRS) e Luiza Erundina (PsolSP) também protestaram contra a reforma, alegando 
que ela retira direitos dos trabalhadores. Marinho rebateu essas alegações. "É uma 
modernização da legislação do trabalho, muito mais do que uma reforma", afirmou. "O que 
o governo pretende é, diante da grave crise que estamos passando, dar segurança jurídica 
ao investidor adequando a legislação à modernidade." 
 
 
 
 

Para Arthur Maia, reforma da Previdência é mutável  
 
Por Raphael Di Cunto  
Relator da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, Arthur Maia (PPSBA) 
defendeu ontem, após ser confirmado na função, a proposta do governo de igualar a 
aposentadoria de homens e mulheres  embora possa diferenciar as que têm filhos  e dos 
trabalhadores rurais e urbanos. O relator, a quem caberá negociar o texto e acatar ou 
rejeitar emendas propostas pelos deputados, disse que nada é imutável no projeto, nem 
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mesmo a idade mínima de 65 anos, mas que precisará ser convencido sobre a 
necessidade de alterações. "Nessa de convencer e ser convencido, estou até disposto a 
ser uma metamorfose ambulante", afirmou.  
 
A comissão elegeu o deputado Carlos Marun (PMDBMS), nome do governo, para a 
presidência. O pemedebista recebeu o voto de 22 dos 36 integrantes em escrutínio 
secreto, mostrando que o Palácio tem razoável maioria. A oposição somou 12 votos. Maia 
defendeu a idade mínima de 65 anos, dizendo que a grande maioria da população já se 
aposenta por idade, aos 60 anos. "Quem recebe o benefício antes é o trabalhador melhor 
remunerado", disse. Ele ressaltou que também favorável a que o trabalhador contribua por 
49 anos para conseguir a aposentadoria integral com o argumento de que a maioria dos 
aposentados recebe um salário mínimo.  
 
O processo de convencimento ocorrerá nas audiências públicas que a comissão especial 
fará em fevereiro e março. O relator pretende apresentar seu parecer na segunda 
quinzena de março, após ouvir cerca de 40 pessoas. A votação deve ocorrer em abril. 
Outros pontos polêmicos que o relator sinalizou ser favorável são igualar as regras de 
aposentadoria rural às dos trabalhadores urbanos e das mulheres às dos homens. Na 
avaliação dele, há atividades urbanas piores que as de agricultores, como os garis, e que 
não têm tratamento diferenciado.  
 
No caso das mulheres, que se aposentam antes  o que acabará se a proposta do governo 
for aprovada  o relator disse que os dados do IBGE mostram aumento no número de 
solteiras e sem filhos no mercado de trabalho e que as atividades domésticas são cada 
vez mais compartilhadas entre os dois sexos. "Se uma mulher tiver filhos e uma dupla ou 
tripla rotina, aí pode justificar o benefício. Mas porque uma mulher solteira e sem filhos 
deve ter tratamento diferente dos homens?", questionou.  
 
Segundo Maia, bombeiros militares, policiais militares e integrantes das Forças Armadas 
serão tratados em outro projeto e ficarão de fora da proposta de emenda à Constituição 
(PEC). Ressaltou, contudo, que outras carreiras da área de segurança, como policiais 
civis, não terão garantia de aposentadoria especial se não exercerem funções de risco. 
Aqueles deslocados para atividades administrativas, defendeu, não devem ter o mesmo 
benefício de agentes que estão na rua combatendo quadrilhas. O Ivan Valente (PsolSP) 
protestou na comissão sobre as doações recebidas pelo relator na eleição de 2014, 
quando instituições financeiras e de seguros doaram R$ 1,2 milhão para a campanha. "Ele 
tem que se declarar suspeito", disse. Maia rebateu que as doações são legais e já 
disputou dez eleições sem nunca mudar suas posições por causa delas. 
 
 
 
(Fonte: Valor Econômico dia 10/02/2017) 
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Direito à desconexão está no radar da Justiça 
 
Lei francesa já garante aos trabalhadores direito d e não responder mensagem no horário de 
descanso. No Brasil, o assunto também já é discutid o e tem previsão na reforma trabalhista 
 
São Paulo - O direito à desconexão vem sendo discutido no Brasil a exemplo do que 
ocorre em outros países. Segundo fontes, o tema está previsto na reforma trabalhista e já 
favoreceu trabalhadores em juízos recentes. Mas com o cenário político travado, o avanço 
das discussões pode ficar limitado. 
 
A gestora de carreiras pela Fundação Getúlio Vargas, Andreia Deis, admite que uma 
mudança na lei dependeria de vontade do governo e do Congresso, algo que parece longe 
de acontecer. 
 
Já o sócio da área trabalhista do Barbosa, Müssnich, Aragão Advogados (BMA), Luiz 
Marcelo Góis, lembra que dentro da proposta de reforma trabalhista existe uma discussão 
sobre facultar às negociações entre empresa e sindicato o trabalho remoto, mas faz a 
ressalva: "isso não é agenda política do governo federal". 
 
A legislação da França, por exemplo, permite que empresas com 50 ou mais funcionários 
negociem com sindicatos a maneira como serão utilizados e-mails e aplicativos como o 
WhatsApp fora do horário de trabalho. A lei é recente e foi consequência das reclamações 
de centrais sindicais de que as novas tecnologias aumentaram o trabalho não declarado. 
"Uma Lei da Desconexão validaria o consentimento das pessoas. Ela ampararia que o 
trabalhador não pudesse sofrer represálias por não atender a uma chamada no WhatsApp 
ou não respondesse a um e-mail às 22 horas", avalia a gestora de carreiras. 
 
O Judiciário, por outro lado, já tem se movimentado na apreciação do tema. A 7ª Turma do 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) do Rio de Janeiro julgou em 2015 uma ação de um 
ex-funcionário de uma fabricante de celulares, que recebeu da empresa um aparelho 
móvel, que deveria permanecer ligado mesmo fora do horário de trabalho. 
 
O desembargador Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva, relator do caso, entendeu 
que o uso do celular impedia a fruição do direito a lazer e descanso pelo funcionário e 
condenou a empresa a pagar horas de sobreaviso equivalentes a um terço do salário 
mensal do empregado lesado. 
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A Súmula 428 também toca no tema, ao orientar que o empregado mantido em regime de 
plantão por meio de dispositivos "telemáticos" ou "informatizados" deve ser considerado 
em sobreaviso. Contudo, a Súmula não trata de contratos que não são de regime de 
plantão, mas que também não são considerados eventuais. 
 
Para Góis, ainda não há uma fartura de precedentes de direito à desconexão no Brasil, 
mas ele vê boas chances do trabalhador ganhar uma ação sobre o tema com indenização 
por danos morais. "Os tribunais interpretam como um dano à integridade psicológica de 
um sujeito", explica. Por esse motivo, o advogado acha importante que as firmas respeitem 
o direito à desconexão mesmo antes de qualquer legislação regulando o tema. 
 
Mudança 
 
Luiz Marcelo Góis acredita que a revolução tecnológica torna necessária uma atualização 
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Ele lembra que a legislação trabalhista 
brasileira foi redigida em meados da década de 1940, quando o trabalho era muito mais 
braçal e concentrado nas grandes indústrias, algo muito diferente da realidade do século 
XXI. 
 
Já Andreia Deis observa que, em caso de determinação quanto a desconexão, será 
necessário conscientizar os funcionários para evitar abusos. Do contrário, ela alerta que 
pode haver um aumento substancial nos números de ações judiciais. "Vai ser uma 
mudança cultural. Na França houve um trabalho de anos para amparar a qualidade de 
vida", acrescenta a especialista. 
 
Algumas empresas já adotam o direito à desconexão como regra. A Volkswagen, por 
exemplo, desliga os seus servidores para que as pessoas não possam acessar seus 
serviços de casa. Na opinião de Góis, isso só mostra o quanto a Europa está mais madura 
do que o Brasil no equilíbrio entre vida pessoal e profissional. 
 
Ricardo Bomfim 
 
 

Funcionário em aviso prévio tem direito a PDV 
 
- O Tribunal Superior do Trabalho (TST) garantiu que um funcionário da General Motors 
(GM) em aviso prévio tenha direito ao Programa de Demissão Voluntária (PDV). 
 
Com a decisão unânime da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) da 
Corte, um embargo interposto pela empresa contra o juízo da Sétima Turma do TST, em 
favor do empregado demitido, foi rejeitado. 
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O metalúrgico trabalhou na montadora por quase 34 anos (1978 a 2012) até ser 
dispensado sem justa causa. Durante o período de 90 dias de aviso prévio, a GM instituiu 
um PDV, que exigia para a adesão, entre outros requisitos, que o contrato de trabalho 
vigorasse. 
 
O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP) considerou regular a dispensa do 
empregado, entendendo que o período do aviso prévio não poderia ser considerado para 
lhe dar direito aos benefícios do plano.  
 
O trabalhador recorreu ao TST, que garantiu sua inclusão, com o entendimento de que a 
data da rescisão contratual deve corresponder à do término do aviso prévio, que de acordo 
com o tribunal, faz parte do tempo de serviço. 
 
Embargos 
 
Nos embargos à SDI-1, a empresa apontou decisão da Primeira Turma do TST que, em 
caso semelhante, não concedeu efeito extensivo do aviso prévio do empregado para 
incluí-lo no PDV.  
 
Mas o ministro João Oreste Dalazen, embora conhecendo dos embargos por conflito de 
teses (Súmula 296, inciso I, do TST), negou provimento, ressaltando que a lei assegura a 
projeção do aviso prévio para todos os efeitos legais (artigo 487, parágrafo 1º, da CLT).  
 
Dalazen explicou que o período de adesão ao plano ocorreu na vigência do vínculo 
empregatício, uma vez que, mesmo tendo sido avisado previamente da dispensa em data 
anterior, a extinção do contrato de trabalho se deu efetivamente ao fim dos 90 
dias./Agências 
 
 
 

Uma reforma de flexibilização 
 
O principal aspecto do Projeto de Lei é elevar força normativa das Convenções Coletivas 
- Recentemente, o governo federal anunciou o Projeto de Lei 6787/2016, responsável pela 
reforma trabalhista.  
 
O principal aspecto do projeto é o aumento da força normativa das Convenções Coletivas, 
referente a onze pontos importantes nas relações trabalhistas brasileiras, tais como 
controle de jornada, horas de deslocamento do trabalhador para a empresa e tempo 
destinado ao horário de intervalo para descanso e alimentação. 
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Essa reforma, apesar de estar ocasionando grande discussão, será uma forma de 
flexibilizar a execução e o cumprimento dos direitos e deveres dos trabalhadores.  
 
Ela propiciará ainda uma maior autonomia às classes para moldarem os contratos laborais 
a sua realidade, permitindo, por exemplo, que a norma coletiva fixe regras para o trabalho 
remoto. 
 
Além disso, formas de controle e registros da jornada e a realização da quitação das férias 
- que poderá ser feita de forma parcelada, mas com o recebimento do mínimo de quinze 
dias corridos - também estão entre os pontos alterados. 
 
No entanto, percebe-se que muitos aspectos trazidos pelo Projeto de Lei não são 
novidades na esfera laboral.  
 
No passado, por exemplo, já foram matérias julgadas dos tribunais trabalhistas questões 
como a redução do tempo de intervalo para descanso e alimentação por meio da Norma 
Coletiva, que até o ano de 2012 era aceita pela jurisprudência, ou ainda, a consideração 
do tempo de deslocamento do funcionário até o trabalho através de transporte fornecido 
pela empresa, como integrante da jornada de trabalho diária. 
 
O que fica evidente no Projeto de Lei apresentado pelo governo federal é que ele apenas 
faz valer a previsão constitucional de reconhecimento das Normas e Convenções 
Coletivas de Trabalho.  
 
Essas normas só passarão a ter força para adequar as regras conforme a realidade de 
cada área de atuação profissional, seguindo o caminho trilhado por países desenvolvidos 
que flexibilizaram seu regulamento, a fim de fomentar a indústria, o comércio e proteger os 
interesses das partes. 
 
Nesse sentido, assim como em outros países, a expectativa é de que haverá um efeito 
colateral: a diminuição das demandas trabalhistas que decorrem da divergência de 
entendimentos dos órgãos Judiciários em razão das inúmeras reformas parciais de leis 
trabalhistas. 
 
Advogada do Scalzilli.fmv - Marceli Brandenburg Blumer 
 
 
 
 
 
(Fonte: DCI dia 10/02/2017) 
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Regra de transição da Previdência pode mudar 
 

Relator da reforma, Arthur Maia diz que modelo em d iscussão pode punir trabalhador 
 

Idiana Tomazelli, Daiene Cardoso, O Estado de S.Pau lo 
BRASÍLIA - A regra de transição prevista na reforma da Previdência é um dos pontos que 
podem ser reavaliados durante os trabalhos da comissão especial, afirmou nesta quinta-
feira, 9, o deputado Arthur Maia (PPS-BA), após ser oficializado como relator da proposta. 
A idade mínima de 65 anos, contudo, é defendida por já ser a idade de aposentadoria de 
muitos brasileiros, segundo o deputado. “Aposentar-se no Brasil com menos de 65 anos é 
privilégio de poucos, e que ganham mais.” A proposta enviada pelo governo prevê que 
homens acima de 50 anos e mulheres acima de 45 anos não precisam cumprir a idade 
mínima, mas pagariam um “pedágio” de 50% a mais no tempo restante para a 
aposentadoria. Esse modelo, com um ponto de corte único, é considerado muito “brusco” 
pelo relator, pois puniria de forma desproporcional o trabalhador homem que tiver, por 
exemplo, um dia a menos que 50 anos na data de promulgação da reforma. Maia disse 
que a regra de transição precisa ser mais bem analisada, mas não detalhou qual seria a 
alternativa. O relator ainda admitiu que os policiais que enfrentam situações de risco 
podem ganhar direito a um regime diferenciado de aposentadoria, como antecipou 
o Estado . A possibilidade de que policiais civis e federais de determinadas funções 
possam requerer o benefício com menos idade será discutida pela comissão. 
 
Embate. A comissão especial que analisa a reforma da Previdência, presidida por Carlos 
Marun (PMDB-MS), foi instalada na Câmara dos Deputados, e terá até 40 sessões para 
apreciar o texto. Mas a partir da 11.ª sessão o parecer de Maia já poderá ser votado. 
Assim que Marun confirmou a indicação de Maia para a relatoria da reforma da 
Previdência, o deputado Ivan Valente (PSOL-SP) apresentou reclamação formal, dizendo 
que o relator foi financiado por empresas diretamente interessadas na reforma 
previdenciária. Na reclamação, Valente diz que Maia recebeu recursos na campanha de 
2014 de bancos e seguradoras interessadas na mudança das regras de aposentadoria. No 
documento, questiona a isenção do deputado para o exercício da função. Maia recebeu R$ 
1,23 milhão em doações de bancos e seguradoras, o correspondente a 32,4% do valor 
total de sua campanha. Marun ignorou o pedido e manteve Maia no posto. O relator 
defendeu a legalidade das doações. “Muitas ilações maldosas têm sido feitas nesse 
sentido”, rebateu. O relator da reforma da Previdência prevê apresentar seu parecer na 
segunda quinzena de março. A votação no plenário da Câmara, em dois turnos, deve 
ocorrer até junho. O prazo é maior do que vem propagando o governo, mas é justificado 
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diante de uma matéria tão polêmica, argumentou Maia. Caso essa previsão se confirme, a 
tramitação no Senado ficará só para o segundo semestre. 
 

 

Terceirização deve ficar de fora de reforma Trabalh ista 
 

Relator, o deputado tucano Rogério Marinho quer evi tar polêmica e facilitar a tramitação do projeto 
 

Isadora Peron,  O Estado de S.Paulo 
BRASÍLIA - Relator da reforma Trabalhista, o deputado Rogério Marinho (PSDB-RN) 
defendeu nesta quinta-feira, 9, a ampliação do projeto enviado pelo Palácio do Planalto ao 
Congresso. Mostrando sintonia com o governo, porém, ele já recuou de incluir temas mais 
polêmicos, que poderiam atrasar a tramitação, como a questão da terceirização do 
emprego. “A terceirização está em um outro estágio. Se incluirmos a terceirização na 
comissão, volta ao início do trâmite legislativo, não seria inteligente”, disse, lembrando que 
já há outros projetos sobre o tema no Congresso.  
 

Ao Estado, o relator tinha dito na semana passada que gostaria de incluir a terceirização 
na minirreforma enviada pelo governo Michel Temer. O relator vai trabalhar para que 
outras questões, como a jornada de trabalho intermitente e a regulamentação do home 
office ou teletrabalho, façam parte do projeto. Os dois temas chegaram a ser cogitados 
pelo governo, que recuou de inclui-los na proposta após pressão das centrais sindicais. 
 
Por enquanto, o projeto prevê que o acordado entre trabalhadores e empresas terá força 
de lei em 12 casos específicos. A proposta afeta a forma de registro e cumprimento da 
jornada de trabalho (respeitando-se os limites de horas atuais); a remuneração por 
produtividade; trabalho remoto; banco de horas; ingresso no Programa de Seguro-
Emprego (PSE); intervalo de almoço, respeitando limite mínimo de 30 minutos; definições 
sobre Participação nos Lucros e Resultados (PLR); e parcelamento das férias; entre 
outros. Também há a ampliação dos contratos de trabalho temporário dos atuais 90 dias 
para até 120 dias. 
 
A comissão que vai discutir a reforma foi instalada ontem na Câmara. O colegiado, 
formado por 37 deputados, elegeu o peemedebista Daniel Vilela (GO) para presidir os 
trabalhos. Segundo Marinho, a expectativa é que o projeto possa ser votado até o recesso 
parlamentar, em julho. Ele vai apresentar seu plano de trabalho na terça-feira. O relator 
disse ser adepto da tese de que a reforma não poderá tirar direitos do trabalhador, apenas 
modernizar as relações de trabalho. “Tenho escutado mantras, que repetem ‘nenhum 
direito a menos’. Estou nessa: nenhum direito a menos.” 
 
(Fonte: Estado de SP dia 10/02/2017) 
 


