
As deformações sobre o 
conteúdo (ataques e defesas) 

da reforma trabalhista

Recentemente li uma 

matéria no Jornal 

Valor Econômico, de 11 

de setembro de 2017, 

que me deixou muito 

intrigado. Na verdade, 

perplexo

Com argumentação apa-
rentemente científica 
e procedente de dados 

ofi ciais apresentava a seguin-
te afi rmação: “Reforma deve 
aprofundar fosso salarial de 
não sindicalizado”. O texto 
era contundente: “As novas 
regras trabalhistas devem 
aprofundar a diferença salarial 
entre trabalhadores sindicali-
zados e não sindicalizados, na 
visão do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea)”, 
na medida em que segundo 
estudo coordenado pelo ins-
tituto, “sindicalizados ganham 
33,5%, na média, mais que os 
não sindicalizados”.

A pergunta que se faz é: 
como assim? 

Se isso, de fato, fosse uma 
realidade seria a “materializa-
ção jurídica da inconstitucio-
nalidade”. Não é possível esse 
tipo de discriminação. Ainda 
que eventualmente alguém 
possa considerá-la positiva. 
Um trabalhador sindicalizado 
não pode – somente por essa 
condição – ganhar mais ou 
ter qualquer outro benefício 
sobre um trabalhador que não 
pertença associativamente a 
um sindicato.

Aliás, a Constituição Federal 
é taxativa neste sentido. No 
seu artigo 8º (inciso V) ela é 
enfática:  “ ninguém será obri-
gado a fi liar-se ou a manter-se 
fi liado a sindicato”. Logo, essa 
condição não é meio para se 
obter qualquer benesse ins-
titucional.

Mais ainda: TODOS, repita-
-se, TODOS os instrumentos 
coletivos (acordos ou conven-
ções coletivas de trabalho), 
únicos contratos coletivos 
firmados pelos sindicatos, 
que trazem direitos (além 
daqueles previstos em lei) aos 
trabalhadores pertencentes a 
uma determinada categoria 
que o sindicato representa, não 
fazem (juridicamente estão 
proibidos de fazê-lo) quaisquer 
distinções e/ou irradiações di-
ferenciadas entre os direitos ali 
previstos para trabalhadores 
sindicalizados ou não. Não há 
diferença!

De onde vem, então, os 
dados previstos na matéria 
dizendo que essa diferenciação 
existe? Que, por exemplo, “os 
trabalhadores não sindicali-
zados ganhavam, em média, 
R$ 1,675,68, os associados 
a sindicatos ganhavam R$ 
2,237,86”? ou, então, que “36% 
dos sindicalizados recebem 
auxílio-saúde, contra 20,3% 
dos não sindicalizados”? Que 

“63,9% dos trabalhadores 
sindicalizados têm acesso 
ao auxílio-alimentação, ante 
49,3% dos não sindicalizados”? 
Difícil saber. Jurídica e estatis-
ticamente. 

Isso, com todas as vênias 
necessárias, não existe. Pelo 
mesmo, juridicamente é im-
possível. É inconstitucional. 
Revela-se, pois, como mais 
uma “pós-verdade”.

Que os sindicatos têm um 
papel importantíssimo na defe-
sa dos trabalhadores ninguém 
contesta, aliás, eles têm essa 
função/obrigação constitucio-
nal por força da Constituição 
Federal, que prevê que lhes 
cabe a defesa dos interesses 
individuais e/ou coletivos 
de todos (sem exceção) os 
trabalhadores da categoria-; 
que com a reforma trabalhista 
eles terão mais força política e 
institucional, igualmente não 
se tem dúvidas. 

Mais ainda: por certo, todos 
sabem, a associação de traba-
lhadores aumenta ainda mais 
esse vigor representativo. 
Agora, disso se concluir que 
quem não é associado perderá 
com a reforma Trabalhista há 
uma distância muito grande. 
Além de simplesmente não 
ser verdade sobre a ótica legal. 

Os sindicalizados atualmen-
te, e somente por esse motivo, 
já têm mais direitos do que os 
demais. Se não têm, como po-
dem perdê-los? Como perder 
alguma coisa que não se tem? 
Não há o mínimo fundamento 
técnico-jurídico e mesmo cien-
tífi co para essa despropositada 
afi rmação, na medida em que 
não existe suporte legal para 
sustento de assertiva como 
esta.

É importante, na verdade, 
democraticamente impres-
cindível, que todos os posi-
cionamentos (pós e contra) 
à reforma trabalhista sejam 
exteriorizados neste momen-
to de profundas mudanças. 
Podem e devem, por certo, 
ser embasados em crenças 
ideológicas e posicionamentos 
políticos. Tudo isso faz parte 
do jogo democrático.

Todavia, dizer que deter-
minada apuração em estudos 
científi cos e estatísticos com 
base em dados que são na 
origem ilícitos, por ausência 
de possibilidade jurídica de 
materialização, não é legal 
nos dois sentidos: jurídico 
e democrático. Não dá para 
utilizar pesquisas da mesma 
maneira que um bêbado utiliza 
um poste: mais pelo apoio do 
que pela iluminação.
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Fernanda Costa disse ser preciso reforçar os vínculos sociais e a 

autoestima dos adolescentes.

Automutilação e suicídio 
entre crianças e adolescentes 
foram os temas abordados na 
audiência pública realizada pela 
CPI dos Maus-tratos, no Senado. 
Os especialistas deixaram claro 
que não há explicações simples 
para atos tão severos, cujas 
causas mais comuns seriam 
transtornos mentais ou psicoló-
gicos, inclusive os resultantes de 
situações de violência e abusos 
na infância. Foi também citada a 
questão do bullying, com dimen-
são ampliada na era da internet 
e das redes sociais e grande 
potencial para levar crianças e 
jovens a condutas extremas. A 
audiência foi proposta pelo pre-
sidente da CPI, senador Magno 
Malta (PR-ES), que também 
dirigiu os trabalhos. 

Como observou o psiquiatra 
André de Mattos Salles, de 
Brasília, há 20 anos o bullying 
e os problemas que um ado-
lescente enfrentava ao longo 
da vida eram restritos a deter-
minados contextos. Poderia 
ocorrer um desentendimento 
com colegas da escolas mas ao 
chegar em casa essa criança 
ou jovem encontrava uma 
“zona de conforto”. Mas hoje, 
por causa das redes sociais na 
rede de computadores, ele pode 
receber ameaças e ser exposto 
a conteúdos vexatórios ao longo 
das 24 horas do dia, sem trégua.

O Senado analisa novas regras para o fi nanciamento das campanhas e a Câmara,

o fi m das coligações nas eleições proporcionais.

O Senado analisa novas 
regras para o fi nancia-
mento das campanhas, 

enquanto a Câmara discute o 
fi m das coligações nas eleições 
proporcionais e uma cláusula de 
barreira para que as legendas 
tenham acesso ao fundo parti-
dário e ao tempo de rádio e TV. 
Para valer nas eleições de 2018, 
as duas propostas precisam ser 
aprovadas nas duas Casas até 
o dia 7 de outubro.

Na terça-feira (26), os sena-
dores devem votar o projeto 
do senador Ronaldo Caiado 
(DEM-GO), que cria o Fundo 
de Financiamento de Campa-
nha e acaba com a propaganda 
partidária e com o horário 
eleitoral gratuito no rádio e na 
TV. O dinheiro da compensação 
fi scal que a União paga às emis-
soras pela veiculação desses 
programas seria repassado ao 
fundo. “É a única proposta que 
não mexe no Orçamento do 
país. Isso soma R$ 1,5 bilhão. 
Ponto-fi nal. Não há tempo de 
rádio e televisão, e nós temos 
um fundo de R$ 1,5 bilhão”, 
explica Caiado.

Mas o relator, senador Ar-
mando Monteiro (PTB-PE), 
apresentou um substitutivo 
ao projeto. Ele extingue a pro-
paganda partidária no rádio e 

Comissão aprova 
aumento de pena para 
casos de zoofi lia

A Comissão de Meio Ambiente 
da Câmara aprovou o projeto do 
deputado Ricardo Izar (PP-SP), 
que eleva a punição imposta a 
quem pratica maus-tratos con-
tra animais quando forem cons-
tatados atos de zoofi lia (prática 
sexual de seres humanos com 
animais). Pela proposta, nessa 
hipótese, a pena será aumentada 
de 1/6 a 1/3.

Atualmente, a Lei de Crimes 
Ambientais prevê detenção, de 
três meses a um ano, e multa 
para os indivíduos que abu-
sarem, ferirem ou mutilarem 
animais silvestres, domésticos 
ou domesticados (nativos ou 
exóticos). A legislação em vigor 
estabelece o aumento da penali-
dade de 1/6 a 1/3 apenas no caso 
de os maus-tratos resultarem 
na morte do animal.

Para o relator, deputado Mar-
celo Álvaro Antônio (PR-MG), a 
legislação precisa ser atualizada 
devido ao senso de impunidade 
que a baixa pena transmite 
para o agressor. “A baixa pena 
de detenção simplesmente não 
é sufi ciente para levar nenhum 
agressor de animais à cadeia”. O 
deputado Carlos Gomes (PRB-
-RS) apoiou a iniciativa. “É uma 
forma de defender aqueles que 
não têm uma defesa natural por si 
só”, disse. A proposta ainda segue 
para a Comissão de Constituição 
e Justiça, antes de ser analisada 
pelo Plenário (Ag.Câmara).

Rodrigo Maia defendeu a 

análise rápida  da denúncia 

contra Temer para que a 

Câmara volte a analisar as 

reformas.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, disse que seu 
partido, o DEM, não vai mis-
turar a disputa que teve com 
o PMDB em torno da fi liação 
de políticos com a denúncia 
contra o presidente Michel 
Temer, que chega à Câmara 
essa semana. “Esse assunto 
está encerrado, já falei o que 
tinha para falar, e o governo 
ouviu. Espero que o governo 
continue na linha das refor-
mas, que a economia continue 
crescendo e que a gente volte 
a criar empregos com carteira 
assinada”, disse Maia ao dar o 
assunto está superado.

Maia se referia ao episódio em 
que os ministros Moreira Franco 
e Eliseu Padilha participaram da 
fi liação do senador Fernando 
Bezerra (PE) ao PMDB. 

“Se tivesse fi cado apenas 
entre PMDB e DEM tinha 
menos gravidade, mas com 
a participação de ministros 
do Planalto aí a gravidade 
aumenta, mas tenho certeza 
de que o governo entendeu 
a minha preocupação, que 
é uma preocupação com o 

Para evitar confl ito ético, 

Mariz decidiu deixar a defesa 

de Temer.

O advogado Antônio Cláudio 
Mariz de Oliveira anunciou a 
decisão de renunciar à defesa 
de Michel Temer, na segunda 
denúncia apresentada pela 
Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR) contra o presidente 
da República. Foi Mariz quem 
conduziu a defesa de Temer 
na primeira denúncia rejeitada 
pelo Congresso em 2 de agosto.

O afastamento do advogado 
deve-se ao fato de ele ter de-
fendido no passado o doleiro 
Lúcio Funaro, um dos delatores 
citados na nova denúncia, o 
que confi guraria confl ito ético. 
Mariz trabalhou para Funaro 
até a sua prisão, mas deixou o 
caso quando ele decidiu fazer 
delação premiada, recurso 
que o advogado reprova. Ele 
continuará trabalhando para 
o presidente em outros casos.

A segunda denúncia contra 
Temer chegou à Câmara na 
sexta-feira (22), depois de o 
STF ter rejeitado pedido da 
defesa do presidente para in-
terromper a tramitação. Antes 
mesmo da decisão do STF, Ma-
riz já havia comunicado a Temer 
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Senado e Câmara têm pouco mais de 
12 dias para votar reforma eleitoral

As próximas duas semanas serão decisivas para a defi nição da reforma política no Congresso

na TV, veiculada nos anos sem 
eleições. Mas mantém o horário 
eleitoral dos candidatos duran-
te as campanhas. De acordo 
com o substitutivo, o fundo 
também receberia metade do 
valor das emendas impositivas 
apresentadas pelas bancadas 
de deputados e senadores ao 
Orçamento Geral da União nos 
anos eleitorais. A previsão é de 
que o fundo conte com R$ 3 
bilhões em 2018.

O relator sugere ainda regras 
para a distribuição do dinheiro: 
2% seriam divididos igualitaria-

mente entre todos os partidos 
registrados no TSE; 49% de 
acordo com o percentual de 
votos obtidos na última eleição 
para a Câmara; 34% na pro-
porção do número deputados 
federais; 15% na proporção 
do número de senadores. O 
substitutivo também detalha 
a distribuição dos recursos 
dentro de cada partido: 20% se-
riam divididos igualitariamente 
entre todos os candidatos a um 
mesmo cargo. Respeitado esse 
piso, as executivas nacionais 
poderiam decidir como repartir 

o restante do dinheiro.
O texto prevê uma regra geral 

para o caso de os comandos 
partidários não conseguirem 
chegar a um acordo sobre como 
dividir os recursos: 50% iriam 
para as campanhas de presi-
dente, governador e senador; 
30% para deputado federal; e 
20% para deputado estadual 
e distrital. O substitutivo do 
senador Armando Monteiro vai 
além do fi nanciamento. O texto 
também estabelece limites 
para os gastos nas campanhas 
eleitorais de 2018 (Ag.Senado).

Presidente da Câmara diz que
crise entre partidos está superada

a afi rmar que tudo será feito 
dentro do regimento da Câma-
ra, mas fará de tudo para que 
o assunto seja resolvido o mais 
rápido possível. “É um assun-
to que paralisa a Casa, e por 
isso temos de resolver o mais 
rápido possível”, disse. Maia 
falou à imprensa logo após 
participar de um encontro 
de negócios promovido pela 
Embaixada da Argentina no 
Rio de Janeiro. Foram aber-
tas 10 Câmaras comercias 
argentinas no Brasil, e Maia 
falou sobre a aproximação de 
negócios entre os dois países.

“Acho que esse é um novo 
momento da relação Brasil-
-Argentina, que nós devemos 
muito certamente ao presi-
dente Macri e ao presidente 
Michel Temer, que têm prio-
rizado a relação entre os dois 
países. A gente tem muito a 
crescer em conjunto, todos 
os países do nosso continen-
te. Podemos fortalecer nosso 
ambiente de negócios, para 
fortalecer a nossa relação com 
os outros continentes”, disse 
(Ag.Câmara).

governo, porque em votações 
importantes podemos perder 
votos dos deputados do DEM”, 
disse referindo-se à votação da 
reforma da Previdência, previs-
ta para outubro.

Questionado sobre a denún-
cia contra Temer, Maia voltou 

Redes sociais reforçam ‘bullying’ e 
risco de suicídio de adolescentes

As diferenças entre a automu-
tilação e tentativas de suicídio 
foram bem determinadas pelos 
três especialistas convidados, 
entre eles o psicólogo Carlos 
Henrique Aragão Neto, também 
de Brasília. Sobre a automutila-
ção, ele explicou que são atos 
de agressão ao próprio corpo 
praticados de modo frequente 
e com métodos variados. A 
intenção principal do gesto de 
automutilar-se é obter alívio 
para uma situação angustiante 
com a qual o adolescente não 
saber lidar, ressaltou Aragão.

No caso do suicídio, os espe-
cialistas explicaram que são atos 
mais raros e métodos menos 
variados, em que há de fato a 

intenção de morrer. De acordo 
com Fernanda Benquerer Costa, 
psiquiatra da Secretaria de Saúde 
de Brasília, o suicídio é a 13ª causa 
de morte no mundo, com pre-
valência ainda maior no caso de 
jovens dos 15 aos 19 anos, em que 
é o segundo motivo de mortes.

Participou também da audiên-
cia Antonio Carlos Braga, como 
representante do Centro de Valo-
rização da Vida (CVV), entidade 
fundada há 55 anos que presta 
serviço voluntário e gratuito de 
apoio emocional e prevenção do 
suicídio. Há 72 postos de atendi-
mento no país e, é possível falar 
com o CVV por telefone (141) e, 
mais recentemente, por chat na 
internet (Ag.Senado).

Advogado Mariz deixa 
a defesa de Temer

que deixaria de defendê-lo caso 
a denúncia prosseguisse.

Funaro foi preso em julho de 
2016 no âmbito da Operação 
Sépsis, que investiga desvios 
do FI-FGTS em esquema co-
mandado pelo ex-presidente da 
Câmara, Eduardo Cunha, que 
também está preso. O doleiro 
fez várias acusações ao presi-
dente, que foram usadas pelo 
ex-procurador-geral Rodrigo 
Janot para elaborar a tese de or-
ganização criminosa e obstrução 
de justiça que sustenta a atual 
denúncia contra Temer (ABr).

Habeas corpus dos 
irmãos Batista

O ministro do STF, Gilmar 
Mendes, foi sorteado na sexta-
-feira (22) para relatar pedido 
de liberdade dos irmãos Joesley 
e Wesley Batista, donos da J&F. 
Mendes, que está em viagem 
ofi cial para acompanhar as elei-
ções parlamentares na Alema-
nha, não tem prazo para decidir 
o caso. Os dois estão presos em 
São Paulo acusados de usarem 
informações privilegiadas para 
fraudar o sistema fi nanceiro. 

Wesley foi preso no último dia 
13, e Joesley já estava preso por 
determinação do ministro Edson 
Fachin, do STF, em função da 
quebra do acordo de delação com 
a Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR). Eles são acusados 
crime de insider trading [uso 
de informações privilegiadas], 
sob a suspeita de usarem dados 
obtidos por meio de seus acor-
dos de delação premiada para 
venderem e comprarem ações 
da JBS no mercado fi nanceiro.

O habeas corpus foi protoco-
lado na manhã de sexta-feira 
(22) após o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) rejeitar o mesmo 
pedido. Na sessão de quinta-feira 
(21), os ministros da 6ª Turma da 
Corte decidiram manter a prisão 
dos acusados (ABr).


