
A cinco dias de entrar em vigor, reforma trabalhista
é alvo de incertezas
A cinco dias da vigência das novas regras, ainda não há certeza em relação a
pontos sensíveis do projeto aprovado pelo Congresso. Líder do governo garante
que Temer editará MP para retirar itens como o que permite o trabalho de
grávidas em ambiente insalubre
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Sancionadas após mais de seis meses de discussão, 17 audiências públicas só

na Câmara dos Deputados e dezenas de reuniões nas comissões e nos

plenários do Congresso Nacional, as novas regras trabalhistas ainda contam

com pontos de insatisfação e dúvida. A aprovação da Lei nº 13.467/2017, que

entra em vigor no próximo sábado, só foi garantida após promessa do

presidente Michel Temer de que os itens controversos seriam alterados por

vetos presidenciais, na hora da sanção, ou por uma medida provisória

posterior. O compromisso foi selado por carta entregue aos parlamentares

pelo líder do governo no Senado Federal, Romero Jucá (PMDB-RR), durante

as discussões na Casa, no fim de junho.
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Ciente de que o desânimo que se seguiu em relação ao assunto tem sido

usado como propaganda contra o governo, Jucá voltou a dizer, na quarta-feira

da semana passada, que a MP será, sim, editada. Segundo ele, “em 11 de

novembro, quando a nova legislação trabalhista entrará em vigor”. “Não há,

portanto, nenhuma quebra do acordo feito aqui com senadores e deputados”,

reforçou, em uma de suas redes sociais. 

 

Se a MP for enviada conforme a promessa feita aos senadores, o presidente

deve rever questões como a possibilidade de que grávidas trabalhem em

ambientes insalubres, incluída pelo relator do projeto de lei na Câmara,

Rogério Marinho (PSDB-RN), mas considerada “inoportuna” por Jucá. Em

todas as versões adiantadas da MP, esse ponto foi retirado sem muitas

controvérsias. O relator da matéria no Senado, Ricardo Ferraço (PSDB-ES),

elaborou o parecer pela aprovação do texto contando com essa modificação

via veto ou MP. Ele também acredita que o presidente Michel Temer deveria

ter vetado a alteração que permite que acordo individual estabeleça jornada

em que o empregado trabalhe 12 horas seguidas e descanse as 36 horas

seguintes.

Salvaguardas

No relatório, Ferraço também recomendou, com o apoio de dezenas de

senadores, a regulamentação do trabalho intermitente, que permite que as

empresas contratem um funcionário para trabalhar esporadicamente e

paguem apenas pelo período em que ele prestou os serviços, seja ele contado

em dias ou horas. O governo deveria “conceder salvaguardas necessárias para

o trabalhador” e “delimitar os setores em que esse tipo de jornada será

permitida”, pontuou o relator. Outra questão que ele julgou “não estar

madura” é a negociação do intervalo de trabalho, que poderá ser de 30

minutos — atualmente, o mínimo concedido é uma hora de descanso. 

 

Apesar de serem controversos, especialistas acreditam que muitos desses

pontos podem ser “ajustados pelo mercado” sem necessidade de intervenção

legislativa agora. “Eu acho que se pode melhorar por lei algumas questões,

como a da grávida em ambiente insalubre, e estabelecer alguma transição



para o fim da contribuição sindical, mas acredito que isso ficaria para o ano

que vem, quando os ânimos estiverem mais arrefecidos. Tem que haver um

tempo para analisar o que precisa de aperfeiçoamento”, acredita Alexandre

Furlan, presidente do Conselho de Relações do Trabalho da Confederação

Nacional da Indústria (CNI). 

 

Promessas 

A primeira parte da promessa, de revisar alguns desses pontos por veto, não

foi cumprida. O presidente sancionou o texto em 13 de julho, exatamente

como saiu das mãos dos parlamentares, sem vetar nada e estipulando 120

dias para que as medidas entrassem em vigor. A cinco dias de o prazo acabar,

a edição da MP, segunda parte da promessa do governo, também entrou em

descrédito. Nos últimos quatro meses, especialistas e parlamentares se

convenceram de que o mais provável é que o texto fique como está. “Se o

presidente não enviar essa MP, estará fazendo um favor ao país”, considera o

cientista político e presidente da Arko Advice consultoria, Murillo de Aragão. 

 

O especialista também defende que as mudanças sejam propostas por

projeto de lei, o que facilitaria o debate e permitiria que os parlamentares

discutissem mais a fundo “os prós e contras” das questões pendentes. “É

melhor para o ambiente de trabalho. Não há necessidade de tomar nenhuma

decisão por MP. Promessa, em política, só vale quando se pode cumprir, e

essa foi feita para os sindicatos, que queriam manter os privilégios de

arrecadar dinheiro”, criticou Aragão.  

 

Quanto ao trabalho intermitente e à questão das grávidas em ambiente

insalubre, ele acredita que podem ser regulamentados de várias formas, não

necessariamente por MP. Para o analista político Thiago Vidal, da Prospectiva

Consultoria, um projeto de lei também seria a melhor opção do ponto de

vista do Executivo. “É um estresse a menos para o governo. Já tem muita MP

trancando a pauta do Congresso”, disse. 
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Tramitação 

O compromisso com a MP foi necessário para que os senadores não

alterassem o texto aprovado na Câmara, o que faria com que ele precisasse

voltar à Casa anterior para mais discussão. Em véspera de recesso

parlamentar e na iminência de que o então procurador-geral da República,

Rodrigo Janot, enviasse denúncias contra o presidente Michel Temer à

avaliação do Congresso, um eventual desvio de caminho ameaçaria o

andamento da medida e postergaria a sanção presidencial, de forma que a lei

dificilmente entraria em vigor ainda este ano, mesmo que fosse aprovada.
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