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Reforma trabalhista 
avança 
Após passar na comissão especial, texto deve começar a ser votado 
hoje no plenário da Câmara 

O governo conseguiu aprovar ontem, por 27 votos a dez e com poucas mudanças, a 
reforma trabalhista na comissão especial. Os pontos principais, como o fim da contribuição 

sindical obrigatória, a flexibilização das jornadas, a possibilidade de demissão negociada e 
a determinação de que o negociado com os sindicatos prevaleça sobre a lei, foram 
mantidos. O governo buscou acelerar a votação e tentará obter o aval do plenário da 
Câmara ainda hoje. E, na semana que vem, deve ter início a apreciação da reforma da 
Previdência. O Planalto intensificou a negociação com partidos da base para diminuir as 
resistências às reformas. Às voltas com a resistência de partidos da própria base aliada 

para apoiar as reformas de seu interesse no Congresso — a trabalhista e a da Previdência  
 
—, o governo deve passar, hoje, por seu primeiro teste: a votação, no plenário da 

Câmara, do projeto de lei que modifica as relações de trabalho. O substitutivo do relator 

Rogério Marinho (PSDB-RN) foi aprovado, ontem, na comissão especial que analisou o 
tema na Casa, por 27 votos favoráveis e dez contrários. A expectativa é que a tramitação 
da matéria pelos deputados seja concluída ainda esta semana, seguindo para o Senado. 

GIVALDO BARBOSAArticulação. O relator Rogério Marinho (à esquerda) na comissão 
especial da reforma trabalhista: 25 destaques protocolados não foram votados 
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A base do governo tem se desdobrado para acelerar a votação. Na semana passada, 
aprovou um requerimento de urgência, que permitiu pular o período para pedidos de vista 
na comissão. Ontem, após a aprovação do texto base, os aliados governistas se 
articularam para não precisar votar os 25 destaques protocolados e, com isso, levar essa 
discussão diretamente para o plenário. 

 

O relator recebeu 457 emendas, mas manteve a essência do texto. Ele deixou intacto 
um dos itens mais polêmicos da proposta: o fim da contribuição sindical obrigatória, 
relativa a um dia de trabalho por ano. Esse assunto foi alvo de várias das emendas dos 
deputados. 

 
O projeto deve sofrer mais alterações até ir ao plenário. Marinho afirmou que teria, 

ainda ontem, uma série de reuniões com bancadas e entidades interessadas para tratar de 

pontos específicos do texto. Entre elas estava a bancada feminina, que queria discutir a 
permissão, incluída no parecer do relator, para que gestantes e lactantes trabalhem em 
locais insalubres. 

 
No relatório original, Marinho previa que as mulheres nessas condições poderiam 

trabalhar em locais insalubres, desde que autorizadas por atestado médico. Ele reescreveu 
esse trecho, no entanto, acrescentando que o médico deverá comprovar no atestado que o 

ambiente não coloca em risco a mãe, o bebê que vai nascer, a gestação ou a lactação. 
Para o relator, a permissão evitaria discriminação em alguns segmentos, que 

preferem não contratar mulheres em idade fértil. Ele deixou claro, no entanto, que está 
disposto a costurar uma nova solução, ou até mesmo retirar o artigo, se a bancada 
feminina assim entender. 

 

— Acreditamos que a modificação que propomos permite que a mulher continue no 
mercado de trabalho em algumas situações de insalubridade. Mas, se as mulheres, que 
sãos as beneficiárias, entendem que isso é prejudicial, nós estamos abertos a conversar. 
Se elas disserem que querem retirar, que querem alterar, estamos abertos a conversar — 
disse Marinho. 

 
O relator também retirou um artigo que previa que, no momento do cálculo para cota 

de deficientes em empresas, fossem excluídas as vagas que fossem incompatíveis com 
pessoas nessa situação. Segundo o novo parecer, ele foi convencido “das dificuldades em 
se definir quais as áreas que poderiam ser previamente excluídas da base de cálculo do 
percentual da cota de pessoas com deficiência (...)”. OUTRA SALVAGUARDA À 
TERCEIRIZAÇÃO Outra mudança foi em relação à jornada intermitente. Ele manteve os 
artigos que regulamentam esse tipo de contrato, pelo qual o empregado pode trabalhar 
apenas alguns dias na semana ou por algumas horas diárias, de acordo com a necessidade 

do empregador. A convocação do trabalhador, no entanto, deve ocorrer com pelo menos 
cinco dias de antecedência. 

 
Marinho cedeu, ainda, a um pedido do Sindicato Nacional dos Aeronautas, para que a 

categoria seja excluída das profissões que podem ser abrangidas pelos contratos 
intermitentes. Esses profissionais argumentam que pertencem a uma categoria específica, 

que segue legislação própria, e que sua capacitação depende da prática regular da 
profissão. Uma mudança nisso afetaria a segurança de voo. 

 
O relator também acrescentou mais uma salvaguarda à lei da terceirização. O 

relatório já previa que um trabalhador com carteira assinada não pode ser demitido e 
recontratado como pessoa jurídica (PJ) num prazo de 18 meses. Com a emenda, além de 
não ser contratado como PJ, o empregado não pode ser recontratado vinculado a uma 

empresa terceirizada. 
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Dólar vai a R$ 3,15, e 
Bolsa sobe 1,17% com 
exterior 
Tensão política pesou no começo do pregão, mas ações acabaram 
seguindo índices de Wall Street 

O dólar comercial subiu 0,79% ontem, a R$ 3,152, acompanhando o desempenho da 
moeda americana no exterior. Os investidores operaram com cautela, à espera do anúncio 
de hoje do presidente americano, Donald Trump, sobre redução da carga tributária. Já a 
Bolsa repetiu o bom desempenho da véspera, revertendo a queda do início do pregão e 
acompanhando mais um dia de bom humor em Wall Street. O índice subiu 1,17%, aos 
65.148 pontos, terceira alta seguida. 

 

A tensão estava relacionada à votação do projeto de reforma trabalhista. As 

incertezas sobre a aprovação cresceram na segunda-feira, quando o PSB ratificou posição 
da sigla contra a proposta. Mas ontem, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara 
(PSB), divulgou nota em que diz ser contrário ao posicionamento do partido, e o 
presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se mostrou otimista com a aprovação da 
reforma da Previdência. 

 

— O dia começou tenso, depois da decisão do PSB. Existia o temor de que outros 
partidos fizessem o mesmo. Mas essa questão foi se dissipando ao longo da tarde. Com o 
alívio da tensão política, o Brasil embarcou no otimismo global — explicou Pablo Spyer, da 
Mirae Asset. 

 
Na Europa, as Bolsas seguiram em alta após a euforia da véspera com o resultado do 

primeiro turno da eleição na França. O índice de referência em Paris, o CAC 40, subiu 
0,17%. O índice do continente, Euro Stoxx 50, avançou 0,16%. Em Wall Street, o Dow 
Jones subiu 1,12%. O S&P 500 avançou 0,61%, e a Nasdaq, 0,7%. 
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PT quer tornar 
depoimento de Lula 
um evento 
Partido considera que pedido de adiamento é tentativa de esvaziar o 
ato 

-BRASÍLIA- A cúpula do PT definiu como estratégia “turbinar” e transformar num 
evento o depoimento do ex-presidente Lula em Curitiba ao juiz Sérgio Moro, nas 
investigações relacionadas à Lava-Jato. Dirigentes pretendem acompanhar Lula à capital 
do Paraná, independentemente da data em que ocorrer o depoimento. 

 

JORGE WILLIAM/24-4-2017Unidade. Lula pediu trégua entre correntes do PT para 
enfrentar Lava-Jato 

 

A Polícia Federal pediu para que Moro transfira o depoimento, inicialmente marcado 
para o dia 3 de maio, mas o juiz ainda não determinou o adiamento. O PT já estava 
mobilizando os movimentos sociais para uma manifestação em Curitiba no dia 3, e os  
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dirigentes ainda divergem sobre manter ou não a manifestação diante da possibilidade de 
adiamento. 

 
Eterno assessor de Lula, Gilberto Carvalho está fazendo a interlocução com os 

movimentos sociais. A avaliação de alguns petistas é que o adiamento teria o objetivo de 
tentar desmobilizar os militantes. 

 
— É como uma festa de casamento: você se organiza para uma data, compra 

passagem, e, se a data muda, você diz que não vai mais — disse um petista. 
 

Por isso, devido ao esquema já montado, alguns defendiam que a manifestação fosse 
mantida. Mas outros avaliavam que, caso o depoimento seja adiado, será necessário 
mudar a data para acompanhar o dia em que Lula de fato falar. Além da manifestação, no 

dia do depoimento Lula estará acompanhado de caciques do partido e de parlamentares. 
 
— Eles querem esvaziar o depoimento. Toda a bancada estará lá com o Lula. Ele está 

ferido e diz que só mostram meia verdade sobre sua situação — disse um parlamentar. 
 
O ex-presidente Lula pediu aos parlamentares e dirigentes partidários que parem de 

brigar internamente e que o partido se una neste momento de enfrentamento da Lava-

Jato. O recado foi dado no seminário realizado na segunda-feira. Segundo um dirigente, 
Lula está “ferido” por ser alvo da LavaJato e disse que quer ir ao depoimento para se 
defender diretamente. 

 
Os dirigentes reforçam o discurso de que a imagem de Lula se reforçaria caso fosse 

detido ou impedido de concorrer à Presidência da República em 2018. 

 
O ex-governador da Bahia, o petista Jaques Wagner, assumiu esse discurso e afirmou 

que irá acompanhar o ex-presidente a Curitiba na data do depoimento, sinalizando que 
não será o único. 

 
— Será um ato de solidariedade a Lula e não de confrontação a ninguém — disse o 

exgovernador baiano. 

 
Entre integrantes da cúpula do PT que participaram do seminário em Brasília, a 

avaliação era de que o cerco a Lula está se fechando, e a situação do ex-presidente se 
torna cada vez mais delicada. 

 
Lula utilizou seu discurso no seminário para mostrar que está pronto para a “briga” e 

que será candidato em 2018. O ex-presidente gostou do tom adotado pela senadora Gleisi 

Hofmann (PT-PR). 
 
— Aqui não tem bandido, aqui podem ter pessoas que podem ter errado. Na primeira 

denúncia, na primeira ofensa, não vamos baixar a cabeça — disse a líder do PT no Senado. 
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STF liberta Bumlai e 
Genu; pedido de Dirceu 
é adiado 
Procuradores da Lava-Jato temem que decisão se torne referência 
Fachin chegou a negar pedido de liberdade de Dirceu, mas os outros 
ministros decidiram que advogado e PGR tinham que ser ouvidos 

-BRASÍLIA- A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) mandou soltar o 
pecuarista José Carlos Bumlai e o exassessor parlamentar do PP João Cláudio Genu, 

condenados em primeira instância em processos da Operação Lava-Jato. No caso de 
Bumlai, que tem problemas no coração, a maioria dos ministros levou em conta seu 
estado de saúde para justificar a revogação da prisão. 
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MARIVALDO OLIVEIRA/CÓDIGO 19/10-3-2017Saúde. Bumlai, que tem problemas no coração: 

fato considerado pelo STF 
 
A decisão preocupa os procuradores da Lava-Jato, que temem que ela se torne 

referência para outros presos que não têm condenação em segunda instância. 
 
Em novembro do ano passado, o ministro Teori Zavascki, antigo relator da Lava-Jato 

que morreu em um acidente aéreo em janeiro deste ano, converteu a prisão preventiva de 

Bumlai em domiciliar. 
 
PECUARISTA ESTAVA EM CASA Ontem, dois ministros votaram para manter a liminar 

de Teori: o atual relator, Edson Fachin, e Ricardo Lewandowski. Mas os outros três 
ministros que compõem a Segunda Turma — Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Celso de Mello 
— entenderam que até mesmo a prisão domiciliar deveria ser revogada. 

 
Até novembro do ano passado, Bumlai estava preso preventivamente por ordem do 

juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava-Jato na primeira instância. 

Em setembro, Moro o condenou a nove anos e dez meses de prisão pelos crimes de  
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corrupção passiva e gestão fraudulenta de instituição financeira por ter retirado um 
empréstimo de R$ 12 milhões no Banco Schahin para quitar dívidas do PT. O empréstimo 
não foi pago. Foi quitado de modo fraudulento com o fechamento de um contrato do Grupo 
Schahin com a Petrobras para operação do navio-sonda Vitória 10000. 

 
No caso de Genu, Fachin tinha negado duas vezes pedidos feitos pela defesa: em 8 de 

fevereiro e em 14 de março deste ano. No julgamento da Segunda Turma, Fachin manteve 
sua posição, acompanhado por Celso de Mello. Mas Toffoli, Gilmar e Lewandowski votaram 
por conceder o habeas corpus. 

 

Em dezembro do ano passado, Moro condenou Genu a oito anos e oito meses de 
prisão por corrupção e associação criminosa no esquema da Petrobras. Segundo a 
denúncia do Ministério Público Federal (MPF), Genu recebia 5% da propina da diretoria de 

Abastecimento da estatal até 2010, quando o deputado José Janene (PP-PR), de quem era 
assessor, morreu. Depois, passou a dividir a propina com o doleiro Alberto Youssef. Genu 
teria recebido R$ 4,3 milhões entre 2007 e 2013, além de 125 mil euros e 390 mil dólares. 
Parte dos valores ele recebeu em espécie no Posto da Torre, em Brasília, que deu o nome 
à Operação Lava-Jato. 

 
A Segunda Turma também começou a julgar um pedido de liberdade do ex-ministro 

da Casa Civil José Dirceu, condenado no mensalão, por corrupção, e na Lava-Jato, por 
corrupção, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. O primeiro voto 
foi o de Fachin, que negou o pedido. Os outros quatro ministros do colegiado ponderaram 
que o advogado de Dirceu e a Procuradoria-Geral da República tinham que ser ouvidos no 
processo e, por isso, o julgamento foi adiado para data ainda não marcada. 

 

LOBISTA FICA EM DOMICILIAR Ao votar, Fachin concordou com o decreto de prisão 
preventiva expedido por Sérgio Moro. Para o juiz, Dirceu agia “de forma sistêmica, 
habitual e profissional”, tendo recebido propina de forma periódica, inclusive quando 
estava preso em decorrência do mensalão e enquanto era investigado na Lava-Jato. Moro 
considerou que o comportamento revelava “ousadia e desprezo pela persecução criminal” 
e que somente a prisão poderia estancar a reiteração no crime. 

 

 
 

A Segunda Turma manteve uma decisão tomada por Teori em novembro convertendo 
a prisão preventiva do lobista Fernando Moura, também investigado na Lava-Jato, em 

prisão domiciliar. A preventiva fora pedida por Moro em razão do descumprimento de 
termos do acordo de colaboração premiada firmado com o Ministério Público Federal. 
Nesse caso, todos os ministros concordaram que não há, do ponto de vista jurídico, 
relação direta entre acordo de colaboração premiada e prisão preventiva. Teori também 
havia determinado a aplicação de uma série de medidas cautelares, como uso de 
tornozeleira eletrônica, e proibição de deixar o país. 
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