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'Não podemos ter medo do novo', diz relator da trab alhista  
 
Por Fabio Murakawa e Vandson Lima 
Um dos três relatores da reforma trabalhista no Senado, Ricardo Ferraço (PSDBES) 
defendeu em entrevista ao Valor que o texto, que altera mais de cem artigos da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), seja aprovado sem alterações na Casa. Para 
Ferraço, é preciso avaliar na prática se a nova lei fragilizará ou não o trabalhador nas 
relações com o patrão. Caso isso ocorra, afirma, poderá ser revisto no futuro.  
 
Ferraço foi designado por Tasso Jereissati (PSDBCE), presidente da Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE), para relatar a matéria naquele colegiado, por onde a reforma 
começará a tramitar no Senado. O líder do governo na Câmara, Romero Jucá (PMDBRR), 
terá a relatoria na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A tramitação nas comissões 
termina na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), presidida por Marta Suplicy (PMDBSP), 
que ainda não designou seu relator.  
 
Ao defender que o texto passe incólume pelo Senado, Ferraço exprime a posição da 
bancada em relação a um projeto que tem DNA tucano. A reforma encaminhada pelo 
governo, após negociações com centrais sindicais, chegou à Câmara dos Deputados em 
janeiro propondo a alteração de 13 artigos da CLT. Saiu de lá na semana passada com 
alterações propostas em 117 artigos da lei promulgada em 1943 por Getúlio Vargas.  
 
O relator na Câmara, foi Rogério Marinho (PSDBRN), que, na opinião de Ferraço, "fez um 
excelente trabalho". E, dentre os partidos da base, o PSDB foi um dos mais fiéis em 
plenário: da bancada de 47, ao todo 43 votaram a favor da reforma, com um voto contrário 
e três ausências no dia da votação. "O PSDB não apenas reconhece como faz todas as 
homenagens à forma competente e democrática como ele [Marinho] conduziu a questão", 
disse Ferraço. "A proposta traz inovações absolutamente relevantes, mantendo os direitos 
fundamentais [do trabalhador]."  
 
O senador diz que, se nas audiências públicas da CAE, ficar comprovado que há direitos 
fundamentais violados, o texto poderá sofrer "ajustes". "Mas no momento eu não vejo 
isso", afirmou. Além de acabar com o imposto sindical obrigatório, as mudanças propostas 
limitam o poder da Justiça do Trabalho e inibem a abertura de ações trabalhistas. Uma das 
alterações mais criticadas é a que obriga o trabalhador que perca uma ação a arcar com 
as custas processuais.  
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Ferraço, no entanto, critica o excesso de ações trabalhistas abertas todos os anos no país  
mais de três milhões. Diz que atual legislação "depõe contra a prosperidade" e que a nova 
lei tende a descongestionar a Justiça Trabalhista. "Nós não podemos ter receio do novo", 
afirmou. "Vamos experimentar esse modelo novo e vamos ver como na prática ele vai 
funcionar. Se ele se revelar uma coisa que desfavoreça ou fragilize [o trabalhador], isso 
pode ser mudado. Mas à luz de fatos objetivos. E o fato objetivo hoje é que a quantidade 
de ações na Justiça depõe contra a prosperidade da economia."  
 
Para Ferraço, a nova legislação vai "determinar que a parte [trabalhador] faça uma 
reflexão, sobre se ele é detentor daquele direito ou não". Para Ferraço, a Justiça do 
Trabalho faz uma "interpretação sempre em favor do trabalhador". "E nem sempre o 
trabalhador está com a razão", disse. "A pessoa tem que pensar, parar e refletir nas 
consequências. Quanto custa a Justiça do Trabalho para o contribuinte brasileiro? Quem 
sustenta a Justiça do Trabalho com todos os seus tentáculos é o trabalhador. A Justiça do 
Trabalho tem que ser enfrentada com relação a essas questões."  
 
Ferraço vê um "ambiente próreformas" no Senado. Mas duas coisas preocupam: a 
impopularidade do presidente Michel Temer e uma possível interferência negativa de 
Renan Calheiros (PMDBAL)  que tem jogado contra o governo e as reformas, de olho em 
um palanque conjunto com o expresidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2018.  
 
"É fato e as pesquisas mostram um nível de impopularidade muito grande [do presidente]. 
Não é o melhor dos mundos. Fragiliza qualquer liderança política", disse. "Mas é preciso 
reconhecer que essas reformas são importantes para o país. O governo Temer não terá 
nenhum benefício com elas, é algo para o futuro do Brasil."  
 
Sobre Renan, ele afirmou que o governo precisa "urgentemente" resolver a "relação 
contraditória" que mantém com o líder do PMDB no Senado. Ele reconhece que a atuação 
de Renan pode atrapalhar a tramitação da proposta, mas afirma que seu poder é limitado.  
 
"Vou pegar emprestada a frase do [senador] Cássio Cunha Lima (PSDBPB): o líder do 
maior partido do Senado pode muito, mas não pode tudo. Acredito que sequer dentro do 
PMDB Renan terá hegemonia. Acho que ele será derrotado. Não desconheço a liderança 
dele, mas está fora da curva", afirmou Ferraço.  
 
"O governo precisa urgentemente resolver essa relação contraditória com o líder do 
PMDB. Pega muito mal o líder do partido do governo fazer essa militância contra as 
reformas. É impraticável a manutenção desse ambiente." 
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STF começa a julgar alcance de decisão em ação cole tiva  
 
Por Beatriz Olivon 
Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar ontem recurso que discute a 
possibilidade de decisão em ação coletiva proposta por associação beneficiar aqueles que 
não eram filiados na época do ajuizamento.  
 
Por enquanto, apenas o relator, ministro Marco Aurélio, votou, para limitar a decisão aos 
filiados.  
 
Por causa do horário, o julgamento foi suspenso e deverá ser retomado na próxima quarta-
feira.  
 
O tema é julgado com repercussão geral. No caso concreto, a Associação dos Servidores 
da Justiça Federal no Paraná (Asserjuspar) recorreu ao Supremo para tentar reformar uma 
decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região.  
 
Para o TRF, pela Lei nº 9.494, de 1997, os efeitos do julgamento abrangeriam apenas 
quem, na data em que a ação foi proposta, tivesse domicílio na competência territorial do 
órgão.  
 
Por isso, para a execução da sentença, exigiuse que fosse apresentada documentação 
que comprovasse filiação do associado até a data em que a ação foi proposta. O processo 
tratava de pedido de devolução de valores de Imposto de Renda descontados sobre férias 
não usufruídas.  
 
Com uma decisão do STF pela limitação, os bancos podem tentar prejudicar os 
poupadores, que venceram no Superior Tribunal de Justiça (STJ) o julgamento sobre 
expurgos inflacionários de planos econômicos, segundo o advogado do Instituto Brasileiro 
de Defesa do Consumidor (Idec), Walter José de Moura, afirmou em sustentação oral.  
 
O Supremo ainda vai julgar a questão.  
 
O Idec é amicus curiae (parte interessada) na ação, assim como a Febraban e a 
Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor.  
 
No entanto, apenas o Idec destacou os processos sobre a correção dos planos 
econômicos na sustentação oral.  
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O advogado da Febraban, Rafael Barroso Fonteles, alegou violação ao princípio da ampla 
defesa, já que os réus não teriam previsibilidade ao não saberem totalmente contra quem 
o processo se dirige. "Como se preparar para o cumprimento de sentença?", questionou.  
 
O procurador da Fazenda Nacional José Péricles Pereira de Souza citou precedente do 
STF, julgado em 2014, no qual a Corte reconheceu a necessidade de apresentação de 
lista dos associados representados.  
 
O procurador defendeu a validade do dispositivo 2A da Lei nº 9.494, de 1997. "Há 
associações que vendem suas vitórias como trunfos e rentabilizam títulos executivos 
judicias", afirmou.  
 
Já o advogado da Asserjuspar, Cláudio Santos da Silva, disse que a associação ganha o 
processo e, na hora de executar, a decisão é limitada.  
 
Na sustentação oral, pediu que, caso o pedido seja negado, o STF fixe o prazo em, pelo 
menos, até a data do trânsito em julgado da ação de conhecimento  e não da proposição 
da ação.  
 
O relator, ministro Marco Aurélio, afirmou que é válida a delimitação temporal. Além de não 
atuar em nome próprio, a associação persegue os interesses de filiados, por isso precisa 
de autorização de cada associado ou de assembleia.  
 
O ministro destacou que a situação de sindicatos é diferente de associações, pois há 
previsão de substituição processual na Constituição. No caso das associações, a previsão 
é de representação processual.  
 
O relator disse não ver como seria possível, na fase de realização do título executivo 
judicial, alterálo para incluir pessoas que não foram apontadas inicialmente como 
beneficiárias da ação de conhecimento e não autorizaram a associação a atuar.  
 
Os associados, acrescentou, também têm que ter domicílio na área de jurisdição do órgão 
julgador, em caso de ação em rito ordinário.  
 
No voto, o ministro declarou a constitucionalidade do artigo 2A da Lei nº 9.494, de 1997. 
No julgamento, o ministro Luís Roberto Barroso se declarou impedido. 
 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 05/05/2017) 
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Sul e Sudeste têm maioria das cidades com saldos de  emprego 
mais elevados 
 
Representantes de prefeituras veem melhora na ativi dade econômica e ressaltam importância de 
exportações; Norte e Nordeste, porém, encontram dif iculdade com menor investimento público 
 

 
 
São Paulo - A lista das 40 cidades que registraram melhores saldos de emprego formal, 
entre janeiro e março deste ano, tem 34 municípios das regiões Sul e Sudeste do País. 

Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que 
cidades exportadoras e com participação relevante da indústria ocupam o topo do ranking 
de emprego. 

É o caso de Franca, no interior de São Paulo, onde as contratações superaram as 
demissões em 4.685 postos no primeiro trimestre. Segundo representante da prefeitura 
local, a produção de calçados é o principal gerador de trabalho na região. 

"Além de uma melhora das perspectivas para a atividade econômica, a indústria calçadista 
é beneficiada por um fator sazonal. Isso porque ocorrem várias admissões nos primeiros 
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meses do ano, depois dos cortes em dezembro", diz Deyvid Alves da Silveira, diretor da 
divisão de indústria, comércio e serviços da secretaria de desenvolvimento de Franca. 

Ainda que o ritmo das contratações deva cair no segundo semestre, o entrevistado projeta 
que a cidade deve encerrar 2017 com um saldo positivo de 2 mil vagas. 

O crescimento da exportação de calçados também beneficia a cidade neste ano. De 
acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic), houve 
aumentos nos embarques dos três principais produtos vendidos ao exterior pelo ramo 
industrial. Somadas, as variedades de calçados representaram 64% dos US$ 42,499 
milhões do volume exportado por Franca de janeiro a abril. 

Situações semelhantes foram vistas em Blumenau e Joinville, as representantes mais bem 
colocadas de Santa Catarina no ranking de emprego. Com oito das 40 cidades que 
registram melhores dados neste ano, o estado lidera no País, empatado com o vizinho Rio 
Grande do Sul. 

Favorecidas por incrementos nos embarques de manufaturados, as vendas para 
estrangeiros dos dois municípios avançaram no primeiro quadrimestre do ano. 

"Grande parte da geração de vagas se deve à produção de fumo, da empresa Souza 
Cruz", diz Moris Kohl, secretário municipal de desenvolvimento econômico de Blumenau. 

Ele calcula uma manutenção dos números positivos no mercado de trabalho para o 
segundo semestre. "Não teremos resultados como os anteriores à crise, mas serão 
melhores que os dos últimos anos." 

Já Richard Klymyszyn, gerente na secretaria de planejamento urbano e desenvolvimento 
sustentável de Joinville, destaca a fabricação de produtos metálicos e mecânicos. Os 
dados do Mdic indicam que a exportação de peças para veículos cresce em 2017. 

Apesar do desempenho positivo de algumas cidades do interior, quase todas as capitais 
de Sul e Sudeste marcam saldos negativos neste ano. A única exceção é Curitiba, onde 
foram acrescentadas 348 vagas no primeiro trimestre. 

Crise ao norte 

Nas regiões Norte e Nordeste, entretanto, a situação é pior. A primeira representante 
nordestina no Caged é Luis Eduardo Magalhães, cidade baiana que ocupa a 18ª 
colocação na lista. Depois, só na 53ª posição é encontrado outro membro da região - Dias 
d'Ávila, também na Bahia. Na região Norte, nenhum município aparece entre os 100 com 
melhores números de emprego. 
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Professor de economia da Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP), Antônio Carlos 
Alves dos Santos explica que as regiões Norte e Nordeste dependem mais do 
investimento público, hoje enfraquecido, e têm economia menos diversificada, o que 
justifica os resultados piores durante a crise. 

Já no Centro-Oeste, 5 cidades figuram no top 40 do mercado de trabalho. Destaque para 
Cristalina, em Goiás, a melhor colocada. 

Sobre o quadro da região, o professor indica que a supersafra deste ano deve favorecer os 
dados de mercado de trabalho nos próximos meses. A melhora não será tão grande, no 
entendo, por causa da forte mecanização do setor agropecuário, que reduz a demanda 
das empresas do segmento por mais mão de obra. 

Entre janeiro e março, o Brasil fechou 64.378 postos de trabalho formais. O melhor 
resultado foi visto no Sul, com criação de 63.522 vagas, e o pior, no Nordeste, com 
redução de 106.277 postos. 

Renato Ghelfi 

 
 

Contra reformas do governo Temer, centrais preparam  'Ocupa 
Brasília' 
 
Protesto dos trabalhadores, uma vasta agenda de 15 a 19 de maio, contará com a 
participação da Força Sindical, comandada pelo depu tado Paulinho; o deputado 
ameaça deixar a base aliada 
 

Brasília - As centrais sindicais do País que estão programando o protesto "Ocupa Brasília", 
avaliam fazer uma marcha de 100 mil pessoas até a capital federal, e uma nova greve 
geral como alternativas de pressão contra o Congresso para impedir a aprovação das 
reformas trabalhista e previdenciária. 
 
O secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Sérgio Nobre, anunciou que 
está certo a programação para as próximas semanas e destacou o movimento chamado 
de "Ocupa Brasília", com a participação da Força Sindical, que é comandada pelo 
deputado Paulinho da Força (SD-SP). Ele ameaça deixar a base aliada do governo Michel 
Temer no Congresso. 

De 15 a 19 de maio, segundo os sindicalistas, haverá uma vasta programação na capital 
federal, com apoio de diversos movimentos sociais, e um dia de marcha dos sindicalistas, 
em Brasília, que deve terminar na porta do Congresso Nacional, mais uma vez. São 
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esperadas também ações mais violentas na próxima semana, quando deverá ser 
concluída a votação da proposta da Previdência na Câmara, principalmente por parte de 
sindicatos ligados aos servidores públicos, como ocorreu nesta semana, com a invasão do 
Ministério da Justiça e da Comissão da reforma previdenciária por agentes penitenciários 

Os agentes penitenciários agrediram verbalmente os deputados, contrariados com a 
retirada das regras de aposentadoria especial dos policiais, que têm 55 anos de idade 
mínima. Houve empurrões, gás lacrimogêneo e spray de pimenta, aumentando o clima de 
insegurança "A Câmera não pode votar sobre coação", reclamou o presidente da 
comissão especial, deputado Carlos Marun (PMDB-MS) . 

Pressão nos aeroportos 

Na próxima semana, de 8 a 12 de maio, os sindicatos e suas bases irão pressionar os 
parlamentares nos aeroportos em seus estados de origem e também na região onde 
concentram seus votos. Dirigentes das centrais sindicais irão à Brasília para debater com 
parlamentares indecisos sobre seus votos nas reformas. 

Para o presidente nacional da CUT, Vagner Freitas, o recado das ruas, em 28/4, quando 
houve greve geral no País considerada exitosa pelos sindicalistas, foi um sinal de alerta 
aos congressistas aliados ao "governo ilegítimo" de Michel Temer. Os sindicalistas ainda 
estão tentando o apoio do líder do PMDB no senado, Renan Calheiros, que se tornou um 
rebelde na base aliada. 

Diante disso, um forte esquema de segurança está sendo programado pelos órgãos de 
Segurança do Distrito Federal. A intenção é conter o acesso de manifestantes ao 
Congresso e impedir uma nova invasão à Casa durante a deliberação parlamentar das 
reformas em Plenário. 

Críticas 

Apesar da aprovação do texto-base, parlamentares contrários à reforma acreditam que é 
possível derrotar ou alterar a proposta no Plenário da Câmara, o que incentiva mais as 
ações de grupos contrários ao texto do projeto. "A reforma da tem o repúdio da 
esmagadora maioria da população brasileira. E o parlamentar tem de prestar contas à 
sociedade", declarou Erika Kokay (PT-DF). 

Ontem, em audiência pública da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos 
Deputados, o vice-presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita 
Federal (Anfip), Floriano Martins, uniu a voz da instituição ao coro dos insatisfeitos. "Essa 
reforma vai na linha da retirada de direitos para então fazer a redução de despesas. O 
Estado deveria estar atrás de mecanismos para melhorar a receita, diminuir isenções e 
anistias, ser mais efetivo na cobrança da dívida ativa." 
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Também presente na reunião, Marcelo Barroso, do Instituto Brasileiro de Direito 
Previdenciário, prometeu questionar a reforma na Justiça. Ele lembrou que já foram feitas 
outras mudanças nas regras de aposentadoria dos servidores. "As reformas que vieram 
nas emendas 20, de 1998; 41, de 2003; e 47, de 2005, principalmente, já deram uma 
guinada para que o deficit (da Previdência) seja reduzido", explicou. As manifestações 
preocupam o líder da maioria na Câmara, deputado Lelo Coimbra (PMDB-ES). 

"O governo e o Congresso terão que garantir a segurança dos parlamentares, 
principalmente os que forem votar a reforma da Previdência", disse ao DCI o líder da 
Maioria na Câmara, deputado Lelo Coimbra (PMDB-ES), lamentando que a polícia 
legislativa não tenha chamado o reforço da PM para deter a invasão comandada por 
agentes penitenciários. 

Segundo ele, não haverá novos recuos do governo quanto à proposta que deverá ter a 
votação finalizada na comissão na segunda (8) e ir a plenário. 

Abnor Gondim 

 
 

Tribunal paulista antecipa item da reforma trabalhi sta 
 
Juízo contrariou Súmula do TST ao negar horas extra s a empregado que tinha meia hora de horário 
de almoço graças a negociação coletiva com sindicat o 
 
São Paulo - A Justiça do Trabalho de São Paulo antecipou a reforma trabalhista ao negar 
ao funcionário de uma autopeças o pagamento de uma hora extra diária por ter o horário 
de almoço reduzido em meia hora. 
 
O desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), Davi Furtado 
Meirelles, entendeu ser possível reduzir o horário de refeição por meio de negociação 
coletiva, desde que se verifiquem vantagens compensatórias.  

"No caso concreto, a negociação coletiva fez-se em contexto de se reduzir de 60 
(sessenta) para 30 (trinta) minutos diários o intervalo intrajornada destinado à refeição e 
descanso, ao mesmo tempo que se reduziu, a favor dos próprios empregados, também, o 
tempo total à disposição do empregador", apontou o magistrado em acórdão. 

O especialista da área trabalhista da Advocacia Castro Neves Dal Mas, Guilherme 
Neuenschwander, defensor da empresa que foi ré na ação, diz que este juízo ganha mais 
relevância diante das discussões sobre a reforma trabalhista. Um dos itens previstos no 
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texto da reforma é a possibilidade de negociar o horário de almoço do trabalhador desde 
que ele não seja menor que 30 minutos. 

"É interessante que, embora ainda não seja permitida a flexibilização por entendimento 
majoritário do TST [Tribunal Superior do Trabalho], o que percebemos neste último mês é 
que há um melhor entendimento sobre a mudança legislativa pelos juízes", ressalta 
Neuenschwander.  

Na opinião do advogado, antes da reforma, uma decisão como essa estaria fadada a uma 
reforma nas instâncias superiores, mas que já se vê uma tendência à mudança no 
pensamento dos juízes. 

O juízo do TRT paulista, no caso, foi no sentido oposto à jurisprudência construída no 
Tribunal Superior do Trabalho (TST), que editou a Súmula 437 para impedir a flexibilização 
do horário de almoço. 

"É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a 
supressão ou redução do intervalo intrajornada porque este constitui medida de higiene, 
saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública", destaca a Súmula. 

Constituição 

A sócia do Fragata e Antunes Advogados, Glaucia Soares Massoni, explica que apesar do 
entendimento majoritário na Justiça Trabalhista vetar qualquer possibilidade de 
flexibilização do período de almoço, a Constituição garante a validade da convenção 
coletiva. "Pode haver uma revisão desta Súmula como ocorreu com muitas no passado, 
mas a Constituição não vai mudar", comenta a advogada. 

Já o especialista do L.O. Baptista Advogados, Peterson Vilela, observa que o 
desembargador federal só declarou improcedente o pleito do trabalhador, validando a 
negociação coletiva, porque houve representação do empregado pelo sindicato e 
contrapartida que beneficiasse os funcionários.  

"Assim como pretende a reforma trabalhista, o acordado só pode prevalecer sobre o 
legislado se o empregado foi representado pelo sindicato e esse sindicato lutou por 
alguma garantia", expressa. A garantia, no caso, foi a redução da jornada total de trabalho 
em meia hora. 

Ricardo Bomfim 

 
 
(Fonte: DCI – 05/05/2017) 
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Meirelles diz que reforma da Previdência não pode m ais ser 
'fundamentalmente' alterada 
 
Ministro da Fazenda considera que, apesar de mudanç as, texto manteve 'parte relevante' de medidas 
propostas 
  
André Ítalo Rocha e Altamiro Silva Junior, O Estado  de S.Paulo 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse a jornalistas nesta quarta-feira, 4, que o 
projeto de reforma da Previdência não pode ser "fundamentalmente alterado" daqui para 
frente. Até agora, apesar das concessões, o texto mantém "parte relevante" das medidas 
propostas originalmente pelo governo, ressaltou ele após fazer palestra em evento do 
Banco Mundial em São Paulo. 
 
Meirelles reiterou que o projeto como está hoje assegura 76% das economias fiscais na 
comparação com o texto original proposto pelo governo. O ministro voltou a enfatizar que o 
Brasil é uma democracia e, por isso, negociações com o Congresso eram esperados. 
"Prevalece o estado de direito e a negociação com o Parlamento, como em qualquer país 
do mundo, é uma necessidade democrática", disse ele, ressaltando que as mudanças das 
regras previdenciárias repercutem em toda a população. 
 
O nível atual de mudanças do texto da reforma da Previdência, ressaltou Meirelles, está 
dentro do padrão internacional. "Está dentro das nossas expectativas", afirmou, 
destacando que se o projeto for aprovado como está hoje, "obedece integralmente" as 
diretrizes fiscais do governo. Os cerca de 25% de perda da economia em relação ao 
projeto esperado estavam dentro da margem prevista pelo Planalto, completou. 
 
"O projeto mantém a parte relevante das medidas que propusemos." Meirelles disse ainda 
que para resolver a questão fiscal brasileira, a Previdência por si só não é suficiente, mas 
o país precisa voltar a crescer. 
 
Questionando sobre a possibilidade de o governo ter que fazer novas concessões daqui 
para a frente, Meirelles disse que a expectativa do governo é que, uma vez aprovado o 

texto na comissão especial, "as alterações posteriores não sejam substanciais". 
 
 
 
 
(Fonte: Estado de São Paulo – 05/05/2017)  


