
www.camara.leg.br/camaranoticiasDisque - Câmara 0800  619  619

BRASÍLIA-DF, SEGUNDA-FEIRA, 15 DE SETEMBRO DE 2014 CÂMARA DOS DEPUTADOS Ano 16 | Nº 3264

Deputadas buscam 
soluções para reduzir 
mortes violentas  
de crianças

Exposição traz 
à Câmara obras 
sobre vivências 
de Brasília

EXPOSIÇÃO

LEIA ESTA 
EDIÇÃO NO 
CELULAR

Diversos direitos garantidos na Constituição, como o FGTS, ainda não estão valendo porque falta regulamentação

Mais de um ano depois da promulgação da nova emenda constitucio-
nal, a regulamentação que garantiria isonomia de direitos aos empre-
gados domésticos ainda não foi aprovada. Os mais polêmicos continu-

am em discussão na comissão especial que analisa a regulamentação, 
como o FGTS. O texto do relator ainda cria um programa para quem 
está em dívida com o INSS de seus empregados.

Domésticos: direitos ainda sem consenso

Pela emenda promulgada no ano passado, empregados domésticos têm direito a jornada de trabalho, horas extras e FGTS, ponto que ainda precisa ser regulamentado

Da Floração ao Espinho, 
do artista Carlos Borges, 
expõe 28 obras, entre elas  
paisagens e instalações 
sobre a capital.
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Visitação
Período: de 23 de setembro a 9 de novembro
Horário: de segunda a sexta, das 9h às 17h
Local: Galeria de Arte do 10º andar do Anexo IV
Entrada franca

ARTES |  Espaços de exposição da Câmara dos Deputados abrem ao público novas mostras de fotografias e pinturas

Cenas de escravos em pátio de secagem de café em Minas Gerais, uma das fotografias que serão exibidas na mostra

Panorama sobre a história do café no Brasil
A exposição aborda, por diversos ângulos, a 

trajetória do grão que tem um papel significa-
tivo na economia nacional. A visitação começa 
dia 19 de setembro e fica até 9 de novembro, to-
dos os dias da semana, das 9h às 17h, no Salão 
Negro do Congresso Nacional. A mostra tem 
papel socioeducativo, apresentando uma linha 
do tempo com a trajetória do café de maneira 
sintética e completa, desde seu surgimento na 
Etiópia, no século VI, até os dias atuais. 

Com curadoria do historiador Casimiro 
Neto, a exposição traz imagens registradas 
pelos fotógrafos Guilherme Gaensly, que re-
tratam a indústria de café e as fazendas de São 
Paulo durante a virada do século XIX, e Essio 
Pallone Filho, sobre fazendas de São Carlos, 
no interior paulista, em preto e branco. Além 
disso, imagens feitas por profissionais do Sesc 
apresentam o plantio atual de café orgânico 
em seis fazendas de São Paulo e uma no Dis-
trito Federal. 

Também serão exibidos diferentes tipos de 
grãos de café, além de objetos históricos cedi-
dos pelo Museu de Ribeirão Preto, que acres-
centarão a percepção dos visitantes. O Brasil 
é considerado o maior produtor e exportador 
do grão, além de ser o segundo mercado con-
sumidor do mundo, de acordo com dados da 
Associação Brasileira da Indústria de Café.

Exposição “Café do Brasil”
Visitação: 19 de setembro a 9 de novembro
Horário:  9h às 17h
Local: Salão Negro da Câmara
Informações: 0800-619 619 / 
cultural@camara.leg.br

Do Espinho à Floração: 28 obras em várias técnicas
Arquiteto e artista plástico Carlos Borges não expõe em Brasília há qua-

se 15 anos. Do Espinho à Floração é uma mostra didática e cronológica dos 
trabalhos mais representativos. trazendo 28 obras, entre pinturas, desenhos, 
gravuras, esculturas, instalações e objetos que retratam sua trajetória, de 
1984 até agora. 

Borges explora várias técnicas, como a encáustica – espécie de cera mis-
turada a pigmentos, aplicada a fogo sobre as superfícies –, modelagem de 
esculturas e objetos em resina de poliéster. Serão apresentadas, junto às 
obras, diversas linguagens de registros, croquis, desenhos, cadernos pessoais 
e outras anotações que dão corpo às obras de arte concluídas.

O artista ganhou o Prêmio Brasília, em 1991, no XII Salão Nacional de 
Artes Plásticas, e ficou em 2º lugar no Concurso Van Gogh de Pintura, por 
ocasião da passagem da exposição do pintor pelo Brasil, em 1990. Carlos 
Borges tem obras expostas no Museu de Arte de Brasília, na Universidade 
de Brasília (UnB) e na embaixada da Alemanha.

Suas obras apresentam também formas e cores puras que representam 
vivências de Brasília, a própria cidade-símbolo do modernismo. São cria-
turas cobertas de espinhos, paisagens feitas com a estrutura dos mesmos 
espinhos e de instalações que recriam um lugar e se refletem em espelhos 
dágua, como os palácios construídos na capital.
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EMPREGADOS DOMÉSTICOS | Algumas novas conquistas, como o FGTS, ainda dependem de regulamentação em lei

Discussão de direitos continua no Congresso
Uma mudança na Constituição 

promulgada em abril do ano passa-
do foi comemorada em todo o Bra-
sil e chamada de “nova Lei Áurea”. A 
Proposta de Emenda à Constituição 
478/10, também conhecida como PEC 
das Domésticas, modificou o artigo 
que excluía os trabalhadores domés-
ticos de uma série de direitos traba-
lhistas.

A alteração parecia garantir igual-
dade de tratamento entre emprega-
dos domésticos e todos os trabalha-
dores. Mas mudar a Constituição não 

basta para garantir novos direitos tra-
balhistas às empregadas domésticas. 
É preciso agora regulamentar – de-
talhar como os direitos serão efeti-
vados. E mais de um ano depois da 
promulgação da nova emenda cons-
titucional, a regulamentação que ga-
rantiria essa isonomia de direitos ain-
da não foi aprovada.

A proposta, conforme apresentada 
originalmente pelo deputado Carlos 
Bezerra (PMDB-MT), simplesmente 
revogava o parágrafo da Constituição 
que estabelece distinção de direitos 

entre os empregados domésticos e as 
demais categorias de trabalhadores. 
Ao longo da tramitação na Câmara 
e no Senado, alguns desses direitos 
foram igualados de imediato e outros 
foram deixados para definição poste-
rior em lei. 

O que está valendo - A principal 
conquista imediata da categoria foi 
a regulamentação da carga diária de 
trabalho, que até então dependia ape-
nas de acordos entre patrões e empre-
gados. Com a promulgação da emen-
da, nenhum empregado doméstico 

pode trabalhar mais do que oito ho-
ras por dia, e no máximo 44 horas por 
semana. O que passar disso deve ser 
pago como hora extra.

Além da adequação da jornada de 
trabalho, a regularização contratual 
também já está em vigor. Outro proje-
to, aprovado em abril deste ano, pre-
viu um prazo de quatro meses para 
que os patrões se adequassem à mu-
dança. Desde agosto, patrões que não 
tiverem regularizado a situação dos 
empregados domésticos estão sujei-
tos à multa de R$ 805,06.

A alteração na Constituição ga-
rantiu aos domésticos dezesseis no-
vos direitos. Mas alguns deles – os 
que possuem pontos mais polêmicos 
– ainda estão à espera da regulamen-
tação para começar a valer. Eles estão 
sendo discutidos na Comissão Mista 
de Consolidação e Regulamentação 
desde o ano passado.

O senador Romero Jucá (PMDB-
-RR) já apresentou seu relatório que, 
no entanto, ainda não foi votado 
pela comissão. “A categoria é uma 
das mais antigas e das que têm me-
nos direitos”, reclama o presidente 
do sindicato dos trabalhadores do-
mésticos do Distrito Federal, Anto-
nio Barros, ao criticar a demora na 
regulamentação do FGTS.

Pelo texto, além da carga horária 
de 44 horas semanais e do máximo 
de 8 horas por dia, fica estabelecido 
o adicional de 50% sobre a hora extra 
trabalhada e não compensada. O pro-
jeto fixa ainda o máximo de 12 horas 
consecutivas de trabalho, seguidas 
de 36 horas de descanso.

O parecer de Jucá também prevê 
a obrigatoriedade de recolhimento 
do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), que vai fazer parte 
do chamado Supersimples doméstico: 
uma alíquota única de 20% que in-
clui os 8% de INSS, 8% de FGTS, 0,8% 
para o seguro-acidente de trabalho e 
3,2% que vão compor um fundo para 
pagamento da indenização no caso 
de demissões sem justa causa.

O projeto ainda cria o Redom, um 
programa para regularização para 
quem está em dívida com o INSS de 
seus empregados. O programa par-
cela a dívida em 120 meses, isenta 
multas e garante desconto de 60% 
nos juros relativos ao tempo em que 
ficou sem recolher.

Redução de impostos - Enquanto a 
regulamentação segue nessa discus-
são lenta na Comissão Mista de Con-
solidação, outro projeto que reduz a 
contribuição previdenciária dos em-
pregadores e empregados domésticos 
já foi aprovado pela Câmara e pelo 
Senado (PL 7082/10). O texto agora 
aguarda apenas o encerramento do 
prazo de recursos para ser enviado à 
sanção presidencial.

O projeto reduz pela metade a alí-
quota da contribuição previdenciária 
paga por patrões e empregados do-
mésticos. Em vez dos atuais 12%, os 
empregadores passariam a pagar 6%. 
Empregados, que hoje contribuem 
com 8% a 11%, de acordo com o sa-
lário, também passariam a pagar 6% 
de INSS. “Acreditamos que a redução 
vai aumentar a formalização da cate-
goria”, afirma o presidente do sindi-
cato dos domésticos, Antonio Barros.

Aprovado em caráter conclusivo 
pela Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania em julho, o pro-
jeto, no entanto, não tem o apoio da 
bancada governista da Câmara, que 
discorda da renúncia fiscal que a me-
dida exige.

Regulamentação de alguns pontos depende de comissão mista

Algumas das conquistas 
tiveram aplicação imediata, 

como a carga horária 
de 44 horas semanais

Acervo Câmara dos Deputados
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ASSASSINATO DE CRIANÇAS | O Brasil registrou 17 homicídios por 100 mil habitantes até os 19 anos de idade

Relatório do Unicef repercute entre deputados
O Brasil é o sexto país do mundo 

no ranking de homicídios de crian-
ças e adolescentes de zero até 19 
anos de idade. Segundo o documen-
to do Unicef, o Brasil registrou 17 
homicídios por 100 mil habitantes 
até os 19 anos de idade. O primei-
ro lugar do ranking é El Salvador, 
com 27 mortos por 100 mil. Os ou-
tros quatro países mais violentos do 
que o Brasil são Guatemala (22), Ve-
nezuela (20), Haiti (19) e Lesoto (18). 

Para o Unicef, entre as razões 
para o grande número de homicídios 
de jovens no Brasil estão o aumento 
da desigualdade, o acesso a armas 
de fogo, o alto consumo de drogas e 

o crescimento da população jovem.
Os dados, divulgados na semana 

passada pelo Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (Unicef), são de 
2012 e abrangem 190 países, onde 
morreram assassinadas 95 mil crian-
ças. Destas, 11 mil eram brasileiras. 
Em números absolutos, o Brasil ficou 
apenas atrás da Nigéria, que teve 13 
mil mortos nessa faixa etária.

Problema cultural - Na opinião da 
presidente da Frente Parlamentar 
em Defesa dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, deputada Liliam 
Sá (Pros-RJ), a violência contra essa 
faixa etária é um problema cultural 
no Brasil a ser combatido com polí- Liliam Sá: problema é cultural 

ticas públicas.
Segundo a parlamentar, o País 

deu um passo grande contra a vio-
lência com a Lei da Palmada (Lei 
13.010/14), que entrou em vigor no 
final de junho. “É uma lei que faz 
com que a escola tenha um papel 
fundamental na denúncia. E quando 
o pai ou a mãe são violentos com a 
criança, vai passar a fazer tratamen-
to psicológico”, disse a deputada.

A Lei da Palmada (que, ao ser 
aprovada, ganhou o nome de Lei 
Menino Bernardo) também deter-
mina que os pais que agredirem os 
filhos recebam orientação e adver-
tência.

Para OAB, leis existem; falta responsabilizar administradores
O presidente da Comissão de De-

fesa da Criança e do Adolescente 
da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), seção Distrito Federal, Her-
bert Alencar, afirmou que o Poder 
Legislativo tem cumprido seu papel 
de elaborar leis para coibir a violên-
cia. Ele ressalvou, no entanto, que é 
preciso punir a administração públi-
ca pela falta do cumprimento dos di-
reitos fundamentais garantidos pela 
legislação.

“Quando penalizarmos os ges-
tores que são negligentes, princi-
palmente na questão da criança e 

do adolescente, trazendo punições 
mais severas, eu acredito que tere-
mos uma condição política e social 
diferenciada”, avaliou.

Fiscalização - A presidente da 
Comissão Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) da Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes, deputada 
Erika Kokay (PT-DF), que é também 
coordenadora da Frente Parlamentar 
Mista de Direitos Humanos da Crian-
ça e do Adolescente, concorda com 
Herbert Alencar. 

Na opinião da parlamentar, há 
necessidade de criação de meca-

nismos para vincular e fiscalizar os 
investimentos feitos em políticas 
públicas voltadas a crianças e ado-
lescentes no País.

Recursos para jovens - Érika Kokay 
informou que pretende apresentar 
um projeto de lei sobre o tema. 

“Nós estamos elaborando e deve-
mos protocolar em breve um projeto 
que assegure um orçamento especí-
fico para a criança e o adolescente. 
É preciso que a gente possa verificar 
e ter a prestação de contas do Poder 
Executivo. A partir de então, poderá 
haver a punição  do administrador”. Erika Kokay: orçamento específico 

Lucio Bernardo Jr.

Zeca Ribeiro


