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Comissão de Trabalho de Administração e de Serviço Público

R E Q U E R I M E N T O Nº

, DE 2019.

Requer a realização de Audiência Pública
destinada a debater a Reforma Sindical.

Senhora Presidente,

O debate sobre a reforma sindical tem ganhado impulso entre as
entidades, no governo e no Parlamento e tende a ter desdobramento em
breve.
Tramita na Câmara e no Senado mais de uma dezena de
propostas de emenda à Constituição que tratam da reforma sindical. No
âmbito do Executivo, a Secretaria de Relações do Trabalho criou um grupo
para elaborar uma proposta de reforma sindical a ser enviada ao
Congresso Nacional
Com posições unânimes contrárias a um modelo de reforma
sindical que possibilitaria até um sindicato por empresa, as centrais
sindicais divergem sobre qual alternativa defenderão. Uns defendem
representatividade mínima dos sindicatos por categoria, em eventual fim
da unicidade sindical. Outros, querem a continuidade do modelo atual, em
que é permitido apenas um sindicato por categoria em cada cidade ou
região.
O

governo

federal,

por

meio

da

Secretaria

Especial

de

Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia, editou a Portaria
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1.001/19, com propósito de instituir Grupo de Altos Estudos do Trabalho
(Gaet). O objetivo do grupo, segundo o governo, é avaliar o mercado de
trabalho brasileiro sob a ótica da modernização das relações trabalhistas e
matérias correlatas.
O Gaet — composto por 11 membros, cujo coordenadorpresidente é o secretário de Trabalho, Bruno Silva Dalcolmo — conta com
4 Grupos de Estudos Temáticos (GET), que irão dedicar-se ao estudo de
temas específicos como: 1) Economia do Trabalho; 2) Direito do Trabalho
e Segurança Jurídica; 3) Trabalho e Previdência; e 4) Liberdade Sindical.
As centrais sindicais iniciaram discussão com o presidente da
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para chegar a uma proposta de reforma
sindical negociada entre entidades patronais, de trabalhadores e o
Congresso. A intenção é se antecipar à reforma em elaboração por este
grupo de trabalho formado pelo secretário especial de Previdência e
Trabalho.
O ambiente ideal para que este debate seja travado na Câmara
dos Deputados é exatamente a Comissão de Trabalho, de Administração e
de Serviço Público. Por esta razão, nos termos do no art. 58, inciso II, da
Constituição Federal e no art. 24, inciso VII, e art. 255 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência a
realização de Audiência Pública desta Comissão destinada a debater a
Reforma Sindical.
Requeiro ainda que sejam convidados para participar desta
audiência pública as seguintes autoridades:
1- Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil
(CTB), presidente Adilson de Araújo;
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2- Central

Única

dos

Trabalhadores

(CUT),

presidente

Vagner Freitas;
3- Força Sindical, presidente Miguel Eduardo Torres;
4- União

Geral

dos

Trabalhadores

(UGT),

presidente

Ricardo Patah;
5- Secretário

do

Trabalho

da

Secretaria

Especial

de

Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia, Bruno Dalcomo.
Sala da Comissão, em

de

Alice Portugal
Deputada Federal

de 2019.

