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Governo obtém vitória 
na reforma trabalhista 
Câmara aprova, por 296 votos a 177, proposta que muda a legislação 

Votação ocorreu após mais de nove horas de discussão entre os deputados e 

provocou comemorações no Planalto, apesar da preocupação em relação aos apoios à 
reforma da Previdência 

 

ANTONIO CRUZ/ AGÊNCIA BRASILSob pressão. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, 
entre protestos contra a reforma, na votação da Câmara 
 

A Câmara aprovou ontem, por 296 votos a 177, o texto-base da reforma trabalhista 
que flexibiliza a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e acaba com o imposto sindical 
obrigatório. A vitória do governo foi comemorada pelo presidente Temer, que classificou a 

aprovação de “avanço para superar a profunda crise econômica” e disse que as mudanças 



 

vão impulsionar a criação de empregos. O placar traçou cenário pouco confortável para a 

reforma da Previdência que, por ser emenda constitucional, exige o apoio de ao menos 
308 deputados. -BRASÍLIA- O plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem, por 296 
votos favoráveis e 177 contrários, o texto base da reforma trabalhista, que prevê uma 
série de mudanças na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Até às 23h de ontem, a 
intenção do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), era analisar 
todos os destaques que alteravam o projeto ainda na noite de ontem. Só depois disso é 
que a proposta poderia seguir para o Senado, o que deve ocorrer na semana que vem. 

 
O presidente Michel Temer comemorou a aprovação e pediu “o mesmo grau de 

engajamento” dos parlamentares para que também aprovem o projeto no Senado. Por 
meio do porta-voz da Presidência, Alexandre Parola, Temer disse que o resultado da 

aprovação mostra que a sociedade quer “adequar” as relações trabalhistas para o presente 
e o futuro. O presidente também agradeceu o esforço da base que sustenta seu governo. 

 
— Uma vez em vigor, a nova legislação permitirá garantir os direitos dos 

trabalhadores previstos na Constituição Federal e impulsionar a criação de empregos no 
país. Trata-se de mais um importante avanço para superar a mais profunda crise 
econômica de nossa História. O resultado obtido é expressão da opinião amplamente 
majoritária que se formou na sociedade brasileira em torno da necessidade de adequar as 
relações trabalhistas às realidades do presente e de preparar o nosso mercado de trabalho 

às exigências do futuro — disse Parola. 
 
Fontes ligadas ao presidente, no entanto, admitiram que o placar foi preocupante em 

relação ao que é necessário para aprovar a reforma da Previdência — por se tratar de 
mudança constitucional, exige ao menos 308 votos. Além disso, analistas consideram a 
reforma da Previdência um tema muito mais difícil para aprovação. 

 

— Teria sido melhor um placar maior, de mais de 308 votos. Isso mostra que a 
Previdência terá que ser discutida ainda em etapas — disse essa fonte ligada ao 
presidente. ‘NÃO CONSIDERO QUÓRUM BAIXO’, DIZ LÍDER Para votar a reforma 
trabalhista, o Palácio do Planalto preferiu se garantir e exonerar antecipadamente quatro 
ministros, que retornaram à Câmara para votar. A atitude de Temer foi motivada, entre 
outras coisas, pelo temor de que o o PSB impusesse uma derrota ao governo na votação. 

O partido fechou questão contra as reformas trabalhista e previdenciária no início desta 
semana. 

 
— Tivemos uma votação expressiva, com 296 votos. Não considero um quórum baixo 

de forma alguma — afirmou o líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro. 
Além do ministro Fernando Coelho Filho (Minas e Energia), filiado ao PSB, voltaram ao 

Congresso ontem Bruno Araújo (Cidades), do PSDB, e Mendonça Filho (Educação), do 

DEM. Os dois últimos têm como suplentes deputados do PSB de Pernambuco — Severino 
Ninho e Creuza Pereira —, que já vinham demonstrando infidelidade ao governo. 

 
Outro ministro exonerado, Ronaldo Nogueira (Trabalho), chegou de última hora para 

reassumir o mandato e, com isso, retirar do posto seu suplente, Assis Melo (PCdoB/RS). 
Melo é contrário à reforma e chegou a se vestir de operário de fábrica em um protesto na 
Câmara. A situação rendeu um bate-boca com o presidente da Casa, Rodrigo Maia, que 

disse que não autorizaria parlamentares sem terno e gravata no plenário: 
 
— Só vai falar em plenário quem estiver vestido como os costumes dessa casa. 
Assim que o relator da reforma trabalhista, deputado Rogério Marinho (PSDB/RN), 

começou a ler o seu parecer para dar início à votação em plenário, diversos parlamentares 
da oposição subiram à mesa principal, onde fica sentado o presidente da Câmara, em 

protesto contra o texto. Eles seguravam placas com a foto de uma carteira de trabalho 
rasgada e frases como “Demissão em massa”, “Direitos legais derrubados” e “Teletrabalho 
sem hora extra”. A leitura do parecer continuou minutos depois, interrompida algumas 
vezes por gritos de “Fora Temer”. 
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— Esse discurso dos anti-imperialistas está superado. Sem capital, não se gera 
emprego. Temos consciência da nossa responsabilidade — rebateu o líder do PSDB na 
Câmara, deputado Ricardo Tripoli (SP). 

 
— A demonstração de que o governo Temer está fraco é que ele mandou seus 

ministros filiados ao PSB para votar a reforma — disse o deputado Júlio Delgado (PSB-

MG). 
 
Uma das principais mudanças da reforma trabalhista foi a permissão para que o 

acordado entre empresas e sindicatos tenha força de lei. Isso só valeria para 15 itens, 

entre eles jornada, banco de horas e participação nos lucros. O texto, contudo, manteve 
uma lista de direitos considerados essenciais, como FGTS e salário mínimo, que não 
podem ser negociados com sobreposição à lei. 

 
O projeto de lei aprovado altera vários itens do cotidiano do trabalhador. O 

empregado fica autorizado, pelo projeto aprovado, a parcelar as férias em até três vezes 
(desde que um desses períodos seja superior a 14 dias) e pode optar por não pagar mais a 
contribuição sindical. 

 
Pela proposta, o imposto sindical, referente a um dia de salário por ano, torna-se 

opcional. Esse ponto, no entanto, deve ser alvo de destaques, que tentarão retirar ou 
modificar o texto. O Solidariedade já afirmou que apresentará destaque para tentar tornar 
o fim do imposto gradual. 

 
O relatório também regulamenta um novo tipo de jornada, chamada de intermitente. 

Por esse tipo de contrato, o empregado poderá prestar serviços de forma descontínua, por 

alguns dias na semana ou algumas horas diárias, e receber por hora trabalhada. O texto 
aprovado também amplia o regime parcial de trabalho, que sobe das atuais 25 horas 
semanais para até 30 horas. 

 
Mesmo em plenário, o relator, deputado Rogério Marinho (PSDB/RN), ainda acatou 

algumas mudanças ao texto. Ele retirou do projeto, por exemplo, um artigo que tentava 
alterar o cálculo para as cotas de menor aprendiz dentro das empresas. 

 
Conforme já havia anunciado, Marinho também alterou o artigo que prevê que 

gestantes e lactantes poderão trabalhar em locais insalubres. Pelo texto aprovado, fica 
vedado trabalho em atividades consideradas insalubres em grau máximo enquanto durar a 
gestação. Para atividades de grau médio ou mínimo de insalubridade, a gestante deverá 
ser afastada quando apresentar um atestado de saúde emitido por um médico de 
confiança. 
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Foro mais perto do fim 
Senado aprova em 1º turno proposta que acaba com privilégio para 
35 mil autoridades 

Em reação à possibilidade de o STF restringir o benefício de políticos em votação 

marcada para maio, o Senado aprovou em primeiro turno, por 75 votos a zero, o fim do 
foro especial para todas as autoridades públicas, inclusive as do Judiciário. Apenas os 

presidentes dos três poderes manterão o foro no STF. Sob pressão da opinião pública, o 
Senado amenizou e também aprovou, por 54 votos a 19, o projeto que trata do crime de 
abuso de autoridade. O juiz Sergio Moro, que criticara a proposta do relator, elogiou o 
resultado final. O projeto ainda terá de passar pela Câmara. -BRASÍLIA- Por 75 votos a 
zero o Senado se antecipou ao Supremo Tribunal Federal (STF) e aprovou ontem, em rito 
sumário, o primeiro turno da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que acaba com o 
foro privilegiado para cerca de 35 mil autoridades no país. O projeto de autoria do senador 

Álvaro Dias (PV-PR), que dormia nas gavetas do Senado desde 2013, foi colocado 
subitamente na pauta da Comissão de Constituição e Justiça e, por decisão do presidente 
da Casa, Eunício Oliveira (PMDB-CE), acabou tendo sua primeira votação em plenário 
ontem mesmo. 

 

GIVALDO BARBOSAPrecaução. Relator da PEC no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-
AP), reconhece que o maior desafio agora é levar votação até o fim, sem que seja 
descaracterizada 
 

A pressa em torno do projeto que até pouco tempo desagradava os parlamentares, 
que perdem o privilégio de responder a processos no STF, deve-se a uma pressão externa. 

Após a divulgação das delações de executivos da Odebrecht envolvendo mais de uma 

centena de autoridades, a presidente do STF, Cármen Lúcia, marcou para maio a votação 
de uma proposta do ministro Luís Roberto Barroso que acabaria com o foro privilegiado  
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para crimes comuns de políticos em diversos casos. Os senadores decidiram então se 
antecipar e acabar com o foro para todas as demais autoridades também. RISCO DE 
EMENDAS QUE DESFIGURAM PROJETO Hoje, não apenas parlamentares, mas também 
ministros, juízes, governadores, prefeitos, procuradores, promotores e outras autoridades 
têm direito de serem julgados em instâncias privilegiadas. Pelo relatório aprovado ontem, 
só será mantido o foro para os presidentes da República, da Câmara, do Senado e do 

Supremo. 
 
No substitutivo, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) rejeitou todas as emendas 

que propunham a criação de uma vara especial para julgar parlamentares, governadores 

ou ministros. Também rejeitou a emenda que vinculava a aceitação da abertura de 
processos para parlamentares, mira nistros e outras autoridades ao crivo do STF. 

 

— Acho que o que mais pesou para a votação da PEC hoje foi o Supremo Tribunal 
Federal anunciar que irá decidir sobre quem manterá foro. Isso foi uma espada de 
Dâmocles (referência da mitologia grega a personagem que foi servido em banquete como 
rei com uma espada pendurada sobre sua cabeça, com apenas um fio de rabo de cavalo) 
— disse Randolfe. 

 
O coordenador da Lava-Jato, procurador Deltan Dallagnol, comemorou: 

 
— Esse passo na direção do fim do foro é uma feliz notícia. 
 
A avaliação reservada entre os líderes da Casa é que, ao votar o relatório do senador 

Randolfe Rodrigues (Rede-AP) com uma tramitação relâmpago, sem nenhum orador na 

última sessão, surpreendendo até mesmo o relator, o Senado fez uma “revanche” ao 

Ministério Público e à magistratura, acabando com o foro para todos, já que foram 
obrigados a desidratar o projeto de abuso de autoridades para atendê-los. 

 
Na presidência da Mesa, o senador Eunício Oliveira (PMDB-CE), ao final da aprovação 

do fim do foro, logo após a aprovação do projeto de abuso de autoridade, disse que o dia 
de ontem marcaria a história do Senado. 

 

— O dia de hoje marca um grande avanço institucional. Com a aprovação do projeto 
de abuso de autoridade acabamos com uma excrescência, o fim da carteirada, das prisões 
injustas, dos maus tratos nas delegacias e com os vazamentos. E a aprovação desses dois 
projetos não foi a toque de caixa, foram exaustivamente discutidos. Presidir essa sessão 
história foi uma honra para mim — discursou Eunício. 

 
O relator, Randolfe Rodrigues, e autor da PEC, Álvaro Dias, comemoraram a 

aprovação. 
 
— Foi um pequeno passo para esse país se tornar uma República. Agora temos que 

conseguir derrubar as emendas que desfiguram a PEC e aprovar o segundo turno no 
Senado antes de ir paa Câmara. Vamos nos armar para a segunda batalha — disse 
Randolfe. 

 
Por se tratar de uma proposta de emenda constitucional, o texto precisará passar por 

nova votação no Senado e por mais duas na Câmara antes de ser promulgada. O segundo 
turno da PEC do fim do foro acontecerá após a realização de três sessões de discussão no 
plenário, com possibilidade de apresentação de emendas. POR ORA, CÂMARA NÃO TEM 
PRESSA PARA VOTAÇÃO Apesar de ter sido aprovada por unanimidade, gerando 
desconfiança sobre os 75 a zero cravados, alguns senadores da oposição criticaram 

duramente a PEC que acabaram de votar pela aprovação. 
 
— Havia aqui no Senado o sentimento de que o STF ia acabar o foro para ministros e 

parlamentares, aí decidiram acabar para todo mundo. Mas você já imaginou se isso  



 

CONTINUAÇÃO: 
 

vingar? Um juiz de primeira instância vai poder prender ministro e governador. 
Parlamentar não, porque o Congresso tem que autorizar, mas ministro pode. Tem juiz aí 
prendendo em fase de instrução de inquérito — comentou um senador da oposição logo 
após a votação. 

 
Líderes na Câmara disseram ao GLOBO que em tese são favoráveis ao fim do foro 

privilegiado, mas que a prioridade na Câmara é a aprovação das reformas. Lembram que a 
proposta precisa passar pela Comissão de Constituição de Justiça e depois por uma 
comissão especial, antes de ir a plenário. Na comissão especial, a pressa vai depender de 
um acerto político. O líder do DEM na Câmara, deputado Efraim Filho (PB), disse que será 

o relator da PEC na CCJ, porque já relator de outras PECs sobre o tema na comissão. 
 
— Serei o relator da questão do foro na CCJ. Mas depois há uma tramitação em 

comissão especial, que pode levar 180 dias. Temos que analisar. Mas a Câmara não pode 
pecar por inércia ou omissão — disse Efraim Filho. (Colaborou Cristiane Jungblut) 
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Sob pressão, Senado 
aprova lei do abuso 
com apoio da Lava-Jato 
Os pontos mais controversos foram retirados do texto pelo relator 

“As alterações promovidas representam uma vitória dos parlamentares moderados e merecem 
elogios” Sergio Moro juiz da Lava-Jato 

Pressão da opinião pública motivou a votação histórica da lei contra o abuso de 
autoridade. -BRASÍLIA- Depois de forte pressão, procuradores, investigadores e juízes, 

especialmente aqueles que atuam na Operação Lava-Jato, obtiveram vitória no plenário do 

Senado, com aprovação das mudanças na lei que trata do crime de abuso de autoridade. 
O relator do projeto, senador Roberto Requião (PMDB-PR), retirou do texto aprovado 
ontem os dois pontos mais controversos: a possibilidade do crime de interpretação e a 
flexibilização do dispositivo que permite aos acusados processar as autoridades quando se 
sentirem ofendidos ou vítimas de abuso na instrução processual. A proposta foi aprovada 
por 54 votos a favor e 19 contra. Agora começa a tramitação na Câmara. 

 

Ao final de muita polêmica, com direito a uma reunião que varou a madrugada na 
casa do presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), o plenário da Casa aprovou o 
texto que estabelece as novas penalidades para crimes de abuso de autoridade nos três 
poderes. 

 
Com o projeto inicial de autoria do líder do PMDB, senador Renan Calheiros 

(PMDBAL), desidratado, e afastada a possibilidade do chamado crime de hermenêutica, o 

acordo firmado para aprovação unânime na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), pela 
manhã, levou à aprovação tranquila também no plenário. 

 
Ao discursar em defesa do seu relatório e para rejeitar todas as emendas 

apresentadas no plenário, Requião disse, antes da aprovação, que o projeto é um avanço 
jurídico. 

 
— A aprovação desse projeto será o maior avanço do garantismo jurídico em décadas 

no Brasil. Vai marcar a história do Senado na luta civilizatória em defesa do direito — 
afirmou Requião. 

 
Renan minimizou o recuo de Requião e o acordo para retirar os pontos polêmicos 

criticados pelos procuradores e pelo juiz Sérgio Moro. Da reunião que foi até as 3 horas da 

manhã na casa de Eunício, participaram senadores do PMDB, PSDB e outros partidos. 
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Autor da emenda que extinguiu a possibilidade de crime de hermenêutica (no qual o 
magistrado podia ser punido por interpretar a lei), o senador Antônio Anastasia (PSDB-
MG) disse que os negociadores fizeram um acordo histórico: 

 
— Com tranquilidade, digo que afastamos o pior. Fizemos um acordo histórico, demos 

demonstração de convergência e sabedoria política. A emenda permitiu que o Senado 

convergisse num momento em que o Brasil está virado do avesso. 
 
Os senadores Reguffe (sem partido-DF), Magno Malta (PRES) e Randolfe Rodrigues 

(RedeAP) também reconheceram que houve avanços no substitutivo, mas questionaram 

outros pontos mantidos, que, na opinião deles, podem também inviabilizar o trabalho da 
magistratura, Ministério Público e polícia. 

 

É o caso do artigo 9º que diz: “Decretar a prisão preventiva, busca e apreensão, ou 
outra medida de privação de liberdade, em manifesta desconformidade com as hipóteses 
legais”. Nesse caso, a pena é de um a quatro anos de detenção. Os senadores 
argumentaram que essa “subjetividade” pode comprometer as investigações. 

 
— Essas amarras para a prisão preventiva ou temporária também configuram crime 

de hermenêutica — disse Randolfe, que acabou votando pela aprovação do substitutivo. 

 
O projeto agora chegará à Câmara. Deputados avisam que a questão do abuso de 

autoridade não será tratada de forma “açodada”. 
 
O líder do PMDB na Câmara, deputado Baleia Rossi (SP), deixou claro que a 

prioridade são as reformas trabalhista e da Previdência: 

 
— Chegando aqui, temos que discutir. Mas agora as reformas são prioritárias. 
 
O coordenador da operação Lava-Jato, Deltan Dallagnol, avaliou que houve avanços 

no texto, como a mudança no artigo que permitia que qualquer cidadão pudesse processar 
juízes, procuradores ou delegados. 

 

— Houve avanços com a retirada dos artigos que nos preocupavam — disse Deltan, 
no lançamento do seu livro sobre a operação intitulado “A luta contra corrupção”. 

 
Sérgio Moro elogiou, em nota, as mudanças feitas pelo Senado. “As alterações 

promovidas na presente data representam uma vitória dos parlamentares moderados e 
merecem elogios. O texto aprovado ainda merece pontuais críticas, mas alguns receios 
mais graves foram afastados“, afirmou o juiz. (Colaboraram Cristiane Jungblut e Gustavo 

Schimitt) 
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CNC|Sesc|Senac 
Reforma inadiável 

Previsão é formar 4.300 profissionais em polos de turismo do Ceará e de Sergipe 
 

A modernização do sistema previdenciário brasileiro é urgente e inadiável, avalia a 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Com o déficit de 
mais de R$ 130 bilhões, só com o Regime Geral da Previdência Social, e de mais de R$ 80 
bilhões em relação aos servidores civis e militares, previstos para 2017, o modelo vigente 
está em franco conflito com a dinâmica demográfica, que apresenta uma expansão do 
número de idosos mais rápida que a dos trabalhadores na ativa. “Dessa forma, o sistema 

caminha para um fatal desequilíbrio financeiro”, alerta Antonio Oliveira Santos, presidente 
da Confederação. 

 
Pontos fundamentais 
 
Para a CNC, a aposentadoria precoce, conjugada com a elevação sistemática da 

expectativa de vida, é uma equação que leva à insolvência do sistema, como vem 

acontecendo no Brasil. Atenta a esse cenário, a Confederação encaminhou à Casa Civil da 
Presidência, no início do ano, contribuições para o projeto de reforma previdenciária. Entre 
os principais pontos defendidos, figuram a adoção do limite de idade mínima de 65 anos, a 
revisão dos critérios de concessão de pensões, a eliminação das diferenças de gênero e de 
setores, a revisão de desonerações e subsídios, a separação das contas da previdência 
urbana e rural e o estudo da viabilidade de adoção do Fundo de Capitalização, previsto na 
Constituição Federal. 
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Responsabilidade histórica 
 
“Cabe ao Congresso Nacional, responsavelmente e sem demagogia, associar-se ao 

Poder Executivo e ao Poder Judiciário para encontrar a solução técnica capaz de prevenir a 
anunciada falência do sistema previdenciário brasileiro”, afirma Antonio Oliveira Santos. 

 

Medidas para impulsionar turismo 
 
O presidente do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (Cetur) da CNC, 

Alexandre Sampaio, junto de outros representantes da cadeia produtiva do turismo, 

acompanhou o ministro do Turismo, Marx Beltrão, e o presidente da Organização Mundial 
do Turismo (OMT), Taleb Rifai, em solenidade com o presidente da República, Michel 
Temer, em 11 de abril, no Palácio do Planalto, em Brasília. O presidente Temer assinou 

medidas que serão encaminhadas ao Congresso Nacional e que propõem: a modernização 
da Lei Geral do Turismo, a implantação de vistos eletrônicos para países estratégicos e a 
transformação da Embratur em uma agência. “A economia cresce à medida que cresce o 
turismo. O turismo é uma espécie de cartão de visitas de dupla via, por isso se impõe a 
modernização do setor”, destacou Temer. 

 
Esporte para crescer 

 
O Sesc oferece diversas modalidades esportivas e atividades físicas como forma de 

lazer e incentivo a uma vida mais saudável. Com opções diversificadas para crianças, 
jovens, adultos e idosos, dispõe, em suas unidades por todo o País, de instalações com 
elevados padrões técnicos, projetadas em ambientes que integram acessibilidade, 

sustentabilidade e socialização. Por seus programas de educação esportiva, o Sesc recebeu 

em 2003 a chancela da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura 
(Unesco). Entre as modalidades difundidas pela instituição está o triatlo, que reúne as 
práticas de natação, ciclismo e corrida, sem interrupção. Atletas profissionais e amadores 
têm a oportunidade de participar, anualmente, do Circuito Nacional Sesc Triathlon. 

 
Capacitação regional 
 

Com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços oferecidos ao turista, o Senac, 
em parceria com os governos dos Estados do Ceará e de Sergipe, promove cursos 
gratuitos voltados para capacitação dos profissionais e incentivo às empresas que 
compõem a cadeia produtiva do turismo nos polos do Programa Nacional de 
Desenvolvimento do Turismo (Prodetur). No Ceará, a previsão é formar 120 turmas em 
três áreas turísticas do Estado, chamadas de polos, beneficiando três mil profissionais. Em 
Sergipe, serão 52 turmas, totalizando 1.300 pessoas qualificadas ao final do processo. O 

programa contará com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 
Alguns cursos disponíveis são: Inglês para Turismo, Elaboração de Projetos Turísticos, 
Empreendedorismo e Formalização de Novos Negócios, Planejamento e Elaboração de 
Roteiros Turísticos, Garçom Básico e Camareiro, entre outros. 
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Trabalhista passa na 
Câmara 
Governo obtém vitória e aprova reforma por 296 votos a 177. Texto 
ainda vai para o Senado 

Votação ocorreu após mais de nove horas de discussão entre os deputados e 
provocou comemorações no Planalto, apesar da preocupação em relação aos apoios à 

reforma da Previdência 
 

ANTONIO CRUZ/ AGÊNCIA BRASILSob pressão. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, 
entre protestos contra a reforma, na votação da Câmara 

 
A Câmara aprovou ontem, por 296 votos a 177, o texto-base da reforma trabalhista 

que flexibiliza a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e acaba com o imposto sindical 
obrigatório. A vitória do governo foi comemorada pelo presidente Temer, que classificou a 



 

aprovação de “avanço para superar a profunda crise econômica” e disse que as mudanças 

vão impulsionar a criação de empregos. O placar traçou cenário pouco confortável para a 
reforma da Previdência que, por ser emenda constitucional, exige o apoio de ao menos 
308 deputados. -BRASÍLIA- O plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem, por 296 
votos favoráveis e 177 contrários, o texto base da reforma trabalhista, que prevê uma 
série de mudanças na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Até às 23h de ontem, a 
intenção do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), era analisar 
todos os destaques que alteravam o projeto ainda na noite de ontem. Só depois disso é 

que a proposta poderia seguir para o Senado, o que deve ocorrer na semana que vem. 
 
O presidente Michel Temer comemorou a aprovação e pediu “o mesmo grau de 

engajamento” dos parlamentares para que também aprovem o projeto no Senado. Por 

meio do porta-voz da Presidência, Alexandre Parola, Temer disse que o resultado da 
aprovação mostra que a sociedade quer “adequar” as relações trabalhistas para o presente 

e o futuro. O presidente também agradeceu o esforço da base que sustenta seu governo. 
 
— Uma vez em vigor, a nova legislação permitirá garantir os direitos dos 

trabalhadores previstos na Constituição Federal e impulsionar a criação de empregos no 
país. Trata-se de mais um importante avanço para superar a mais profunda crise 
econômica de nossa História. O resultado obtido é expressão da opinião amplamente 
majoritária que se formou na sociedade brasileira em torno da necessidade de adequar as 

relações trabalhistas às realidades do presente e de preparar o nosso mercado de trabalho 
às exigências do futuro — disse Parola. 

 
Fontes ligadas ao presidente, no entanto, admitiram que o placar foi preocupante em 

relação ao que é necessário para aprovar a reforma da Previdência — por se tratar de 
mudança constitucional, exige ao menos 308 votos. Além disso, analistas consideram a 

reforma da Previdência um tema muito mais difícil para aprovação. 

 
— Teria sido melhor um placar maior, de mais de 308 votos. Isso mostra que a 

Previdência terá que ser discutida ainda em etapas — disse essa fonte ligada ao 
presidente. ‘NÃO CONSIDERO QUÓRUM BAIXO’, DIZ LÍDER Para votar a reforma 
trabalhista, o Palácio do Planalto preferiu se garantir e exonerar antecipadamente quatro 
ministros, que retornaram à Câmara para votar. A atitude de Temer foi motivada, entre 

outras coisas, pelo temor de que o o PSB impusesse uma derrota ao governo na votação. 
O partido fechou questão contra as reformas trabalhista e previdenciária no início desta 
semana. 

 
— Tivemos uma votação expressiva, com 296 votos. Não considero um quórum baixo 

de forma alguma — afirmou o líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro. 
 

Além do ministro Fernando Coelho Filho (Minas e Energia), filiado ao PSB, voltaram ao 
Congresso ontem Bruno Araújo (Cidades), do PSDB, e Mendonça Filho (Educação), do 

DEM. Os dois últimos têm como suplentes deputados do PSB de Pernambuco — Severino 
Ninho e Creuza Pereira —, que já vinham demonstrando infidelidade ao governo. 

 
Outro ministro exonerado, Ronaldo Nogueira (Trabalho), chegou de última hora para 

reassumir o mandato e, com isso, retirar do posto seu suplente, Assis Melo (PCdoB/RS). 

Melo é contrário à reforma e chegou a se vestir de operário de fábrica em um protesto na 
Câmara. A situação rendeu um bate-boca com o presidente da Casa, Rodrigo Maia, que 
disse que não autorizaria parlamentares sem terno e gravata no plenário: 

 
— Só vai falar em plenário quem estiver vestido como os costumes dessa casa. 
 

Assim que o relator da reforma trabalhista, deputado Rogério Marinho (PSDB/RN), 
começou a ler o seu parecer para dar início à votação em plenário, diversos parlamentares 
da oposição subiram à mesa principal, onde fica sentado o presidente da Câmara, em 
protesto contra o texto. Eles seguravam placas com a foto de uma carteira de trabalho 

rasgada e frases como “Demissão em massa”, “Direitos legais derrubados” e “Teletrabalho  
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sem hora extra”. A leitura do parecer continuou minutos depois, interrompida algumas 
vezes por gritos de “Fora Temer”. 

 
— Esse discurso dos anti-imperialistas está superado. Sem capital, não se gera 

emprego. Temos consciência da nossa responsabilidade — rebateu o líder do PSDB na 
Câmara, deputado Ricardo Tripoli (SP). 

 
— A demonstração de que o governo Temer está fraco é que ele mandou seus 

ministros filiados ao PSB para votar a reforma — disse o deputado Júlio Delgado (PSB-
MG). 

 
Uma das principais mudanças da reforma trabalhista foi a permissão para que o 

acordado entre empresas e sindicatos tenha força de lei. Isso só valeria para 15 itens, 

entre eles jornada, banco de horas e participação nos lucros. O texto, contudo, manteve 
uma lista de direitos considerados essenciais, como FGTS e salário mínimo, que não 
podem ser negociados com sobreposição à lei. 

 
O projeto de lei aprovado altera vários itens do cotidiano do trabalhador. O 

empregado fica autorizado, pelo projeto aprovado, a parcelar as férias em até três vezes 
(desde que um desses períodos seja superior a 14 dias) e pode optar por não pagar mais a 

contribuição sindical. 
 
Pela proposta, o imposto sindical, referente a um dia de salário por ano, torna-se 

opcional. Esse ponto, no entanto, deve ser alvo de destaques, que tentarão retirar ou 
modificar o texto. O Solidariedade já afirmou que apresentará destaque para tentar tornar 

o fim do imposto gradual. 

 
O relatório também regulamenta um novo tipo de jornada, chamada de intermitente. 

Por esse tipo de contrato, o empregado poderá prestar serviços de forma descontínua, por 
alguns dias na semana ou algumas horas diárias, e receber por hora trabalhada. O texto 
aprovado também amplia o regime parcial de trabalho, que sobe das atuais 25 horas 
semanais para até 30 horas. 

 

Mesmo em plenário, o relator, deputado Rogério Marinho (PSDB/RN), ainda acatou 
algumas mudanças ao texto. Ele retirou do projeto, por exemplo, um artigo que tentava 
alterar o cálculo para as cotas de menor aprendiz dentro das empresas. 

 
Conforme já havia anunciado, Marinho também alterou o artigo que prevê que 

gestantes e lactantes poderão trabalhar em locais insalubres. Pelo texto aprovado, fica 
vedado trabalho em atividades consideradas insalubres em grau máximo enquanto durar a 

gestação. Para atividades de grau médio ou mínimo de insalubridade, a gestante deverá 
ser afastada quando apresentar um atestado de saúde emitido por um médico de 
confiança. 
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ALGUMAS MUDANÇAS 
PROPOSTAS 

Acordado sobre o legislado 

 

COMO É: Não está previsto na CLT mas, na prática, isso já ocorre. Algumas empresas 
e sindicatos chegam a acordos diferentes do que está previsto na legislação trabalhista e 
os homologam na Justiça. Mas esses acordos são constantemente questionados pelo 
Ministério Público. 

 
COMO FICA: O acordado entre sindicatos e empresas passa a ter força de lei para 

uma lista de 15 itens, entre eles jornada, participação nos lucros e banco de horas. São 

exceções direitos essenciais, como a salário mínimo, FGTS, férias proporcionais e décimo 
terceiro salário. 

 
Contribuição sindical 
 
COMO É: O imposto sindical é obrigatório. No caso do empregado, a contribuição 

equivale a um dia de trabalho por ano. Já o empregador deve recolher o tributo no mês de 
janeiro, e seu valor é estabelecido a partir de uma alíquota proporcional ao capital social 

da empresa. COMO FICA: O texto retira a obrigação de contribuir tanto para patrões como 
para trabalhadores. 

 
Parcelamento de férias 
 

COMO É: Pela CLT, as férias têm de ser concedidas em um só período. Somente em 
casos excepcionais, o trabalhador pode dividir as férias em duas vezes, uma delas não 
podendo ser inferior a dez dias. COMO FICA: O relatório permite a divisão das férias em 
até três períodos, com a concordância do empregado. Um deles, no entanto, não pode ser 
inferior a 14 dias. Os outros dois restantes têm de ter mais de cinco dias corridos, cada. O 
texto também veda o início das férias no período de dois dias que antecede feriado ou dia 
de repouso semanal remunerado. 

 
Jornada 
 

COMO É: A jornada diária pode ser ajustada, desde que não ultrapasse dez horas por 
dia, mediante acordo escrito entre empregador e funcionário, ou por acordo coletivo. 

 

COMO FICA: Continua podendo ser ajustada, desde que a compensação se dê no 
mesmo mês e se respeite o limite de dez horas diárias. Esse item, no entanto, poderá ser 
negociado entre empresas e empregados com força de lei, podendo diferir do que está na 
CLT. O texto também regulamenta a jornada de 12 horas de trabalho, desde que seguidas 
por 36 horas ininterruptas de descanso. 

 
Intervalo intrajornada 

COMO É: Para jornada diária acima de seis horas, é obrigatório intervalo para repouso 
ou alimentação de, no mínimo, uma hora. O descumprimento acarreta pagamento da hora 
cheia dobrada. 

 
COMO FICA: Sindicatos e empresas poderão negociar intervalos de almoço menores 

do que uma hora. Em caso de descumprimento, o empregador pagaria dobrado pelo 

período restante. Por exemplo, se a definição de almoço é de uma hora e o empregado fez  
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50 minutos, a empresa teria de pagar os dez minutos restantes dobrados. Da forma como 
é hoje, uma súmula do TST obriga o pagamento triplicado. 

 
Mudanças no regime parcial 
 
COMO É: O regime parcial tem 25 horas e não admite horas extras. O empregado tem 

um regime diferenciado de férias e não pode vender parte desses dias. 
 
COMO FICA: O contrato parcial pode ter até 30 horas, sem permissão de horas 

extras. O empregador também pode optar por um contrato de 26 horas, com até seis 

horas extras. O trabalhador sob esse regime terá o mesmo direito a férias do que os 
contratos por tempo determinado. 

 

Inclusão da jornada intermitente na CLT 
 
COMO É: Não existe esse tipo de jornada na CLT. Há uma orientação do TST que 

reconhece o pagamento por hora em alguns casos específicos de jornada reduzida. 
 
COMO FICA: Esse tipo de contrato permitirá a prestação de serviços de forma 

descontínua, em dias alternados ou apenas por algumas horas na semana. O trabalhador 

tem de ser convocado com, pelo menos, cinco dias de antecedência. A única exceção para 
esses casos são os aeronautas, que não podem ser contratados pelo regime intermitente 
de trabalho 

 
Terceirização 

 

COMO É: A lei que regulamenta a terceirização foi aprovada há algumas semanas e 
permite que ela valha para qualquer função da empresa. Faltavam, no entanto, algumas 
salvaguardas para proteger o trabalhador. 

 
COMO FICA: Há duas salvaguardas à lei da terceirização. A primeira tenta impedir a 

“pejotização”, com um artigo que proíbe que o trabalhador seja demitido e contratado 
como pessoa jurídica ou funcionário de empresa terceirizada em um período inferior a 18 

meses. A outra salvaguarda garante que terceirizados tenham acesso aos mesmos 
benefícios — como ambulatório, refeitório e transporte — dos empregados da “empresa-
mãe”. 

 
Gestantes 
 
COMO É: As gestantes e lactantes devem ser afastadas de qualquer atividade 

insalubre, devendo exercer suas atividades em local salubre. 
 
COMO FICA: O projeto proíbe que gestantes e lactantes trabalhem em atividades 

consideradas insalubres em grau máximo enquanto durar a gestação. Para atividades de 
grau médio ou mínimo de insalubridade, a gestante deverá ser afastada quando 
apresentar um atestado de saúde emitido por um médico de confiança. 

 
Demissão em comum acordo 
 
COMO ERA: A CLT diz que, havendo culpa recíproca no ato que determinou a rescisão 

do contrato de trabalho, a Justiça reduzirá pela metade a indenização. 
 
COMO FICA: Por esse mecanismo, a multa de 40% do FGTS é reduzida a 20%, e o 

aviso prévio passa a ser restrito a 15 dias. Além disso, o trabalhador tem acesso a 80% do 
dinheiro na conta do Fundo, mas perde o direito a receber o seguro-desemprego. 
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Dólar tem segunda alta 
consecutiva, de 0,66%, 
e é cotado a R$ 3,173 
Na máxima do dia, valorização do câmbio atingiu 1,81%. Bolsa de SP 
recua 0,43% 

A expectativa sobre a reforma fiscal nos Estados Unidos fez o dólar comercial fechar 
ontem em alta pelo segundo dia consecutivo. A moeda avançou 0,66%, a R$ 3,173 — na 
máxima do dia, chegou a saltar 1,81%, batendo R$ 3,209, maior valor durante uma 
sessão desde 9 de março. A valorização perdeu força depois de os investidores 
constatarem que ainda faltam detalhes sobre o plano de cortes de impostos de Donald 
Trump. Na Bolsa, o índice de referência Ibovespa teve dia volátil e acabou recuando 
0,43%, aos 64.861 pontos, primeira queda em três pregões. 

 

— A redução dos impostos pelo governo Trump está, de fato, favorecendo a moeda 
dos EUA em escala global. Aqui, tem questões domésticas influenciando. O mercado está 
bastante receoso com relação à greve geral prevista para sexta-feira, que parece estar 
ganhando corpo. Outra coisa é a expectativa com relação ao placar da votação da reforma 
trabalhista. Os investidores acreditam que ela passará, mas será importante saber a 
quantidade de votos — disse Paulo Petrassi, da Leme Investimentos. 

 
Ele também ressaltou haver uma procura por dólar como forma de hedge (proteção) 

de outros ativos, sobretudo os juros. Segundo Petrassi, se o cenário externo ficar 
tranquilo, o Banco Central terá espaço para cortar mais a taxa Selic, o que traria 
valorização para muitos ativos. Caso isso não ocorra, o dólar subirá, compensando quem 
apostou nele. (Rennan Setti) 

 

 


