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BOLETIM 466
Brasília, 14 de novembro de 2017

Reforma trabalhista:
vale a Lei ou o Direito?
O texto da reforma, entretanto, precisa
ser interpretado à luz da Constituição e
dos tratados internacionais. O Direito não
é igual à lei.
A
chamada
“reforma
trabalhista”,
materializada pela Lei 13.467/17, com vigência a
partir de 11 de novembro de 2017, representa a
mais profunda e abrangente alteração na CLT –
Consolidação das Leis do Trabalho, desde sua
promulgação em 1943, com mudanças que
atingem as três fontes do Direito do Trabalho: a
lei, a sentença normativa da Justiça do Trabalho e
a negociação coletiva.
A lei, proposta originalmente para
modificar apenas 13 itens da CLT, foi ampliada no
Congresso com o nítido propósito de reduzir
custos do empregador, ampliar o lucro e a
competitividade das empresas¸ além de dificultar
o acesso ao Judiciário trabalhista e anular a
jurisprudência consolida pelo Tribunal Superior do
Trabalho.
O escopo da reforma é abrangente e inclui,
entre outros, os seguintes aspectos:
1) flexibilização de direitos trabalhistas
previstos legalmente, resguardados apenas os que
estão escritos na Constituição Federal;

2) ampliação das possibilidades de terceirização e
pejotização;
3) criação de novas formas de contratação,
especialmente o autônomo exclusivo e o
intermitente;
4) restrições de acesso à Justiça do Trabalho;
5) retirada de poderes, atribuições e prerrogativas
das entidades sindicais;
6) universalização da negociação coletiva sem o
limite ou a proteção da lei; e
7) autorização de negociação direta entre patrões
e empregados para redução ou supressão de
direitos.
Todos estes pontos, apresentados sob o
argumento de “modernização das relações de
trabalho”, já constavam de documentos de
entidades patronais e de proposições de iniciativa
da bancada empresarial, em tramitação no
Congresso. O relator apenas sistematizou tudo
isso.
A narrativa de sustentação da “reforma”
escamoteia seus reais objetivos. Ela foi aprovada
sob a retórica de segurança jurídica e de
modernização das relações de trabalho, mas seu
verdadeiro alvo é o desmonte do Direito e da
Justiça do Trabalho no Brasil. A investida foi tão
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radical, que seus próprios autores admitem rever
alguns exageros, entre os quais:
1) trabalho intermitente;
2) jornada 12x36;
3) representação no local de trabalho;
4) trabalho insalubre da gestante e lactante;
5) insalubridade e negociação coletiva;
6) dano extrapatrimonial; e
7) autônomo exclusivo.
A “Reforma Trabalhista" do governo
Temer, portanto, cria as condições para a redução
de direitos ou a precarização das relações de
trabalho, porque:
1) retira da legislação trabalhista o caráter de
norma de ordem pública e caráter irrenunciável;
2) institucionaliza a prevalência do negociado
sobre o legislado;
3) autoriza a terceirização na atividade-fim das
empresas; e
4) permite a contratação de “serviços” em lugar
da contratação de empregados, pejotizando as
relações de trabalho.
A lei faz uma radical mudança de
paradigma ao substituir o direito do trabalho, que
tem caráter protetivo, pelo direito civil, que parte
do pressuposto de igualdade das partes.
O Direito do Trabalho tem caráter
protetivo, e atribui ao trabalhador a condição de
hipossuficiente (parte mais fraca) na relação com
o empregador e, com base nesse princípio,
considera nulo de pleno direito qualquer acordo
que, direta ou indiretamente, resulte em prejuízo
ao empregado, sob o fundamento de que houve
coação.
O Direito Civil parte do pressuposto de
igualdade das partes. Se pessoas ou instituições
fizerem um acordo, desde que os subscritores
estejam em pleno uso de suas faculdades mentais,

esse acordo tem força de lei e vale para todos os
fins legais, só podendo ser anulado por dolo,
fraude ou irregularidade.
O texto da reforma, entretanto, precisa ser
interpretado à luz da Constituição e dos tratados
internacionais. O Direito não é igual à lei. Na
aplicação do Direito, desde que provocado pelos
advogados ou pelo Ministério Público, o juiz
precisa compatibilizar a lei com a Constituição,
com as convenções internacionais e com os
princípios tutelares, no caso do Direito do
Trabalho.
Para esclarecer o significado da lei, na
perspectiva dos trabalhadores e dos sindicatos
laborais, o DIAP elaborou a cartilha "Reforma
Trabalhista e seus reflexos sobre os trabalhadores
e suas entidades representativas", sob a forma de
perguntas e respostas.
Fonte: Rede Brasil Atual

NCST: Reforma Trabalhista
é "falsa modernização"
Nota oficial assinada por José Calixto,
presidente da Nova Central Sindical de
Trabalhadores (NCST) posiciona-se, mais uma vez,
contrária à reforma trabalhista durante a
tramitação do projeto. Na opinião do dirigente a
reforma trabalhista que entrou em vigor neste
sábado é "uma falsa modernização" das relações
de trabalho. Na ocasião em que foi divulgada a
nota a central se mostrou disposta a contestar
juridicamente a nova lei.
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Confira os pontos da Reforma
Trabalhista que a NCST considera
prejudiciais ao trabalhador:
"A NCST discordou de alguns itens (do
projeto da Reforma) por acreditar que eles podem
suprir direitos trabalhistas consolidados e
essenciais para qualidade de vida do trabalhador
Entre estes itens, o parágrafo terceiro do
Artigo 523-A, sobre a escolha de representante do
sindicato dentro da empresa, a Nova Central
acredita que somente a entidade sindical tem
legitimidade para atribuir tal função, com respaldo
em sua prerrogativa essencial, que é de proteger e
representar o trabalhador.
Outra questão que a NCST acredita ser de
grande importância e vital para o trabalhador, é
que se retire da proposta o artigo 611-A - que
poderá validar a negociação patrão-empregado
sobrepondo ao legislado. Acordos ou convenções
coletivas devem ampliar direitos, não retirar
conquistas consolidadas por anos. Aceitar que o
trabalhador perca direitos protetivos é um
retrocesso.
Também é impensável o aumento da
jornada de trabalho parcial de 25 para 30 horas
semanais, prevista no artigo 58-A, bem como a
aprovação da desobrigação de pagamento do piso
salarial da categoria.

A NCST reafirmou sua posição de que
somente com investimento, qualificação e
valorização do
trabalho
voltaremos ao
crescimento da economia, com leis que protejam
a integridade do trabalhador, principal patrimônio
brasileiro. Por isso, continuará lutando para que
projetos que flexibilizem a relação capital e
trabalho sejam combatidos e extintos, e que a
CLT, direito adquirido após anos de lutas da classe
trabalhadora, movimentos sindicais e sociais, seja
fortalecida e prevaleça sobre quaisquer
circunstâncias.
Por outro lado, a Nova Central, em defesa
da organização sindical brasileira, da CLT e dos
direitos sindicais dispostos no artigo 8º. da
Constituição, se reserva no direito de contestar,
nas duas casas do Congresso Nacional, e
judicialmente, se necessário for, as mudanças que,
ao seu alvitre, forem contrárias e lesivas aos
direitos que duramente conquistamos ao longo do
muitas décadas de lutas. Com certeza apoiaremos
aquilo que for melhor para os trabalhadores e
trabalhadoras e para as nossas entidades
sindicais, mas, rejeitaremos, com a firmeza que
nos é peculiar, aquelas propostas que, em nome
de uma falsa modernização, sejam apenas
desmontes da nossa legislação sindical e
trabalhista."
Fonte: Portal Vermelho
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Governo deve enviar texto
para regulamentar reforma
Após a entrada em vigor da reforma
trabalhista, alguns pontos ainda precisam de
regulamentação e a expectativa é a de que o
governo envie um texto, em breve, para alterar
temas polêmicos da reforma.
Ainda não se sabe se as alterações serão
enviadas para o Congresso Nacional por medida
provisória ou por projeto de lei. Entre os pontos
que devem ser modificados está a jornada de 12
por 36 horas, onde o funcionário trabalha 12
horas e folga as 36 seguintes.
De acordo com a reforma, a jornada pode
ser definida por acordo individual. Mas, como o
novo texto, esta modalidade só poderá ser fixada
em convenção coletiva de trabalho.
Outro ponto que deve ser modificado é o
que trata de gestantes e lactantes em ambiente
insalubre. A reforma diz que a trabalhadora só
será afastada da atividade em local com
insalubridade de graus médio ou máximo a pedido
do médico.
Mas, com a alteração , a expectativa é de
que as gestantes serão afastadas de quaisquer
locais ou operação insalubre durante a gravidez.
RODRIGO MAIA - O presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse
nesta segunda-feira (13) que considera
inconstitucional uma medida provisória (MP) que
venha a ser editada para fazer ajustes à reforma
trabalhista, que entrou em vigor no dia 11. No
entanto, ele disse que vai respeitar o acordo feito
entre o presidente Michel Temer e o Senado para
colocar em pauta a MP, caso essa seja a opção
feita pelo governo federal. As declarações foram

dadas após participação em uma reunião do
Colégio Nacional de Secretários Estaduais de
Segurança Pública (Consesp).
"Se o presidente editar uma medida
provisória,
primeiro
eu
acho
que
é
inconstitucional, e segundo vai gerar uma grande
insegurança para o trabalhador. Porque daí
qualquer presidente vai poder mudar as leis
trabalhistas por medida provisória. Isso é
impensável”, afirmou.
De acordo com a Constituição Brasileira, o
presidente da República pode editar medidas
provisórias em casos de relevância e urgência. Ela
tem força de lei e entra em vigor imediatamente
após sua publicação. No entanto, precisa ser
aprovada no Congresso em até 120 dias. Do
contrário, perde a validade.
Fonte: Agência Brasil/Portal EBC

Centrais sindicais acordam
nova contribuição
Projeto apresentado às lideranças do
Congresso cria limite de 1% da folha
de pagamento e aprovação por 10%
da categoria em assembleia.
As principais centrais sindicais do País
decidiram apoiar um projeto de lei que regulariza
a contribuição negocial em substituição ao antigo
imposto sindical. As negociações levaram à
adoção da proposta do deputado federal Bebeto
Galvão (PSB-BA), que prevê que a adoção da
contribuição deve passar por assembleia com a
presença de 10% da base do sindicato. Ela teria o
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valor máximo de 1% da folha de pagamento e, se
aprovada, só não seria descontada apenas de
quem comparecesse à assembleia e votasse não.
Com o fim do imposto sindical,
determinado pela reforma trabalhista, muitos dos
sindicatos perderão em média 30% de suas
receitas. Como o governo Michel Temer não
editou nenhuma Medida Provisória para resolver
o problema do financiamento das entidades, as
centrais decidiram ir ao Congresso para negociar
com os deputados e senadores.
“Conversamos com o presidente (da
Câmara, Rodrigo) Maia (DEM-RJ), com o senador
Romero Jucá (PMDB-RR) e outros. Há disposição
para um acordo”, disse Ricardo Patah, presidente
da União Geral dos Trabalhadores (UGT).
De acordo com o deputado Bebeto, as
empresas que não recolherem a contribuição
estarão sujeitas a multa de R$ 200 mil por
funcionário.
Ao mesmo tempo, o projeto obrigará os
sindicatos a fazer negociação coletiva a cada dois
anos, caso contrário, a entidade terá seu registro
suspenso. O objetivo seria reduzir a proliferação
de sindicatos sem representatividade.

“O imposto sindical está morto. Essa nova
contribuição será decidida em assembleia, com
quórum representativo da categoria. O projeto é o
resultado de debates com as lideranças
partidárias, entidades patronais e as centrais dos
trabalhadores”, disse o deputado. Ele espera votar
o projeto ainda neste ano.
Pela proposta, 5% da contribuição serão
repassados ao Ministério do Trabalho. A
arrecadação será feita por meio de conta corrente
na Caixa Econômica Federal e fiscalizada pelo
ministério.
O uso do dinheiro será auditado pelo
Tribunal de Contas da União. O total máximo de
contribuição, fixado em 1% da folha de
pagamento, equivale a 3,5 dias de trabalho – o
antigo imposto sindical obrigatório equivalia a 1
dia trabalhado.
Reunião. Nesta semana, um representante
da Força Sindical levou cópia do projeto ao expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para obter
o apoio do PT para a proposta. “Lula é do tempo
em que prevalecia o negociado.
O problema não é o negociado prevalecer
sobre o legislado, mas que os sindicatos se
enfraqueceram sem o financiamento”, afirmou
João Carlos Gonçalves, o Juruna, secretário-geral
da Força Sindical.
Para o procurador do trabalho Henrique
Correia, uma lei faria com que a contribuição se
tornasse legal, mesmo de quem não é filiado a
sindicatos. Hoje, contribuições aprovadas em
assembleias têm, segundo ele, alcance apenas
para os sindicalizados – o que os sindicatos
discordam. “Havendo lei, não há problema. Pode
cobrar de todo mundo.”
Fonte: Estadão
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já que muitos deles entendem que parte das
medidas é inconstitucional.
Para o representante do Movimento dos
Advogados Independentes, Sérgio Batalha, a
reforma trabalhista traz pontos que prejudicam o
acesso do empregado à justiça.
Ele ressaltou, ainda, que no Brasil cerca de
70 a 80% das reclamações trabalhistas são sobre
direitos básicos, como anotação do contrato na
carteira e pagamento de verbas rescisórias e horas
extras.
Fonte: Portal EBC

Magistrados participam de
ato em defesa da Justiça
do Trabalho
Magistrados e servidores do Tribunal
Regional do Trabalho no Rio de Janeiro realizaram,
nesta segunda-feira, um ato em defesa do acesso
à Justiça do Trabalho.
O protesto começou por volta das nove
horas da manhã, em frente ao edifício-sede do
TRT, no centro do Rio. Juízes, advogados,
desembargadores e procuradores se uniram para
chamar a atenção para os serviços prestados pela
Justiça do Trabalho à sociedade.
A
manifestação,
organizada
pelo
Movimento dos Advogados Independentes,
também teve o objetivo de alertar sobre as
mudanças impostas pela reforma trabalhista.
A presidente da Associação dos
Magistrados da 1ª Região, Cléa Couto, disse que
as novas regras são polêmicas até entre os juízes,

Sudeste ficará com quase
metade do 13º salário dos
trabalhadores formais
De todas as regiões brasileiras, o Sudeste
vai ficar com o maior volume dos 13º salários
recebidos pelos trabalhadores da iniciativa
privada. Serão aproximadamente R$ 65,6 bilhões
a mais na economia da região, o que representa
49,4% dos R$132,791 bilhões das gratificações
natalinas a serem pagas no país.
As estimativas são do Departamento
Intersindical
de
Estatística
e
Estudos
Socioeconômicos (Dieese) com dados do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e
Relação Anual de Informações Sociais (Rais) do
Ministério do Trabalho. Também da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), da Previdência Social e da Secretaria
Nacional do Tesouro (STN).
O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira,
destaca que as gratificações natalinas colaboram
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para o aquecimento da economia e para um Natal
mais feliz nas casas brasileiras. "Sudeste é a região
com maior número de carteira assinada no país.
Por essa razão os pagamentos do 13º serão
maiores nessa localidade. Mas em todas as
regiões a renda extra aquece a economia e
contribui para que as famílias brasileiras tenham
um Natal mais feliz", observa Nogueira.
Só a economia paulista deverá receber, até
o final de 2017, salários extras de
aproximadamente R$ 58,2 bilhões, 29% do total
do Brasil e 58,8% da região Sudeste. Esse
montante representa em torno de 2,9% do PIB
estadual.
Os dados do Dieese apontam ainda que
21,4 milhões de pessoas no estado receberão o
13º, o correspondente a 25,7% do total que terá
acesso ao benefício no Brasil e 55% em relação à
região Sudeste. No estado, os empregados do
mercado formal, celetistas ou estatutários,
representam 64,7%, esse grupo injetará na
economia R$ 42,4 bilhões.
O Sudeste é seguido pelo Sul, que terá um
incremento na economia de 16,2% do montante,
enquanto no Nordeste ficará com 15,9%. Já para
as regiões Centro-Oeste e Norte receberão,
respectivamente, 9,0% e 4,7%. Contudo, o maior
valor médio para o 13º deve ser pago no Distrito
Federal (R$ 4.234) e o menor, no Maranhão e
Piauí - ambos com média próxima a R$ 1.541,00.
Setor - O setor de serviços (inclui a
administração pública) tem maior participação dos
pagamentos com 13º e detém 63,2% do total a ser
destinado pelo mercado formal. Já a indústria
representa 19,1% e o comércio, 13,5%. Já a
construção civil respondente por 3,3%; enquanto
2,1% é da agropecuária.
Fonte: MTb

Caixa paga na 6ª abono
do PIS para trabalhador
nascido em novembro
A Caixa Econômica Federal começa a pagar
- a partir da próxima sexta-feira (17) - o abono
salarial do Programa de Integração Social (PIS)
calendário 2017/2018, ano-base 2016, para os
trabalhadores nascidos em novembro. Os valores
variam de R$ 79 a R$ 937.
O abono estará disponível para os inscritos
há pelo menos cinco anos no PIS e que tenham
trabalhado com carteira assinada por pelo menos
30 dias em 2016, com remuneração mensal média
de até dois salários mínimos.
No total, os recursos liberados chegam a
mais de R$ 1,2 bilhão para 1.778.726 pessoas.
Para obter informações sobre o valor a receber, o
trabalhador
pode
acessar
o
site
www.caixa.gov.br/PIS ou ligar para o telefone:
0800 726 0207. Quem tem conta na Caixa
receberá o benefício automaticamente a partir de
hoje (14).
O trabalhador com o Cartão do Cidadão e
senha cadastrada pode se dirigir a uma casa
lotérica, um ponto de atendimento Caixa Aqui ou
aos terminais de autoatendimento do banco.
Quem não tem o cartão e não tenha recebido
automaticamente em conta, o abono pode ser
retirado em qualquer agência da Caixa, basta
apresentar o documento de identificação.
Fonte: Agência Brasil
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Empresa deve seguir
normas coletivas do local
de prestação dos serviços
As normas coletivas a serem aplicadas
numa relação de trabalho são aquelas firmadas
pelo sindicato do local da prestação dos serviços,
e não do sindicato de onde fica a sede da
empresa.
Esse foi o entendimento aplicado pela
Subseção I Especializada em Dissídios Individuais
(SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho ao definir
que uma vendedora-propagandista de laboratório
de São Paulo terá contrato regido por normas do
Rio Grande do Sul.
Na ação, a profissional pedia que fossem
aplicadas as normas coletivas firmadas pelo
sindicato do Rio Grande do Sul. Porém, a empresa
queria que fossem aplicadas as normas coletivas
de São Paulo, onde fica sua sede.
O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª
Região (RS) manteve a sentença que julgou
procedente o pedido da trabalhadora. Para o TRT4, se ela trabalhava no Rio Grande do Sul,
deveriam ser aplicadas as normas coletivas do
sindicato da base territorial correspondente.
O laboratório recorreu ao TST, mas a 3ª
Turma não conheceu do recurso. Nos embargos à
SDI-1, a empresa alegou que a empregada integra
categoria profissional diferenciada e, por isso, não
faria jus aos benefícios previstos em norma
coletiva firmada sem representação patronal,
conforme prevê a Súmula 374 do TST.
O relator dos embargos, ministro José
Roberto Freire Pimenta, explicou que a
representação sindical é definida pelos critérios da

atividade preponderante do empregador e da
territorialidade. “No caso de empregado de
categoria profissional diferenciada, aplicam-se as
normas coletivas firmadas pelo sindicato
correspondente do local da prestação dos serviços
para definir seu enquadramento sindical, em
estrita observância ao critério da territorialidade”,
destacou.
O ministro observou que a empresa, que
integra a categoria da indústria farmacêutica e
tem atuação no Rio Grande do Sul, foi
representada pelo sindicato respectivo, não se
considerando ausente das negociações relativas à
categoria diferenciada. “Seus interesses foram
representados pelo Sindicato das Indústrias de
Produtos Farmacêuticos do Rio Grande do Sul”,
afirmou.
Acolher a pretensão do laboratório, a seu
ver, favoreceria a concorrência desleal, pois a
aplicação das normas coletivas de São Paulo às
relações em curso no Rio Grande do Sul tornaria o
custo da mão de obra do laboratório mais barata
do que o das demais empresas do ramo em
atividade naquele estado.
Diante disso, concluiu que a adoção
automática do entendimento da Súmula 374, sem
levar essa disparidade em consideração, “rebaixa
o nível de proteção de todos os trabalhadores,
aplicando sempre a norma coletiva menos
favorável, o que contraria o princípio da proteção,
elementar do Direito do Trabalho”. A decisão foi
unânime. Com informações da Assessoria de
Imprensa do TST. E-RR-931-15.2010.5.04.0002
Fonte: Consultor Jurídico
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Ministério lança carteira
de trabalho eletrônica
obrigatória pelo celular

Comissão aprova inclusão
de insalubridade na
aposentadoria por idade
A Comissão de Seguridade Social e Família
da Câmara dos Deputados aprovou proposta que
permite computar no cálculo para aposentadoria
por idade o tempo de trabalho prejudicial à saúde
exercido até 28 de maio de 1998.
O texto aprovado é o substitutivo do
deputado Alan Rick (DEM-AC) ao Projeto de Lei
4698/09, do deputado Cleber Verde (PRB-MA) e
ao PL 6098/09, apensado.
Rick explica que o Regulamento da
Previdência Social (Decreto 3.048/99) já permite
isso. “No entanto, não houve atualização da Lei
9.711/98, que permanece com a redação
contrária ao que consta no Regulamento da
Previdência Social”, explicou.
“Por medida de segurança jurídica,
julgamos oportuno que esse dispositivo seja
alterado para que a atual regra de conversão do
tempo de atividade especial esteja bem detalhada
em lei”, completou.
Fonte: Agência Câmara

O governo fará, provavelmente no próximo
dia 21, o lançamento da carteira de trabalho
digital no celular. Em entrevista ao Valor, o
ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, a
inclusão de dados na carteira digital pelas
empresas será obrigatória. “Terá a opção de
continuar com a carteira convencional, que ele
tem apego, mas terá também a carteira eletrônica
no próprio celular. O trabalhador terá acesso a
todo o seu histórico, todos seus contratos”, disse
o ministro.
O ministro também informou que, com a
carteira de trabalho eletrônica e o sistema Sine
Fácil (aplicativo lançado em maio que permite
uma série de consultas sobre vagas de trabalho e
de situação de pedidos de seguro-desemprego), a
partir de janeiro do ano que vem, o trabalhador
não precisará mais ir às agências do Ministério do
Trabalho para requerer e obter o segurodesemprego. “Ele será informado”, disse. “Vamos
inovar muito nessa questão de digital”, afirmou.
Fonte: Valor Econômico
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