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BOLETIM 450
Brasília, 17 de outubro de 2017

DIAP lança cartilha
com perguntas e respostas
sobre a Reforma Trabalhista
Prestes a entrar em vigor, a Lei 13.476, que
trata da Reforma Trabalhista, ainda é uma
incógnita para as organizações sindicais e os
trabalhadores. Cheia de inconstitucionalidades e
armadilhas, a chamada Reforma Trabalhista é um
Novo Código do Trabalho, que substitui a CLT
(Consolidação das Leis do Trabalho) para
regulamentar restrições e desregulamentar
direitos outrora conquistados pelos trabalhadores.
Com o objetivo de tornar a lei mais clara e
acessível ao conjunto do movimento sindical, o
DIAP vai lançar no final de outubro e início de
novembro cartilha com perguntas e respostas
sobre os principais pontos da lei que vai entrar em
vigor no dia 11 de novembro.
Com fundamento na Lei 13.476, a
publicação, que faz parte da série “Educação
Política”, traz 50 perguntas e respostas sobre o
sugestivo título: “Reforma Trabalhista e seus
reflexos sobre os trabalhadores e suas entidades
representativas”.
Elaborada pelo diretor de Documentação
do DIAP, Antônio Augusto de Queiroz, a cartilha
pretende “denunciar as principais perversidades da
reforma e ao mesmo tempo fornecer ao
movimento sindical sugestões e dicas de lutas e
ações para resistir ao desmonte dos direitos

trabalhistas e sindicais no Brasil”, diz o presidente
da DIAP, professor Celso Napolitano.
A nova publicação do DIAP se junta, dentro
da série “Estudos Técnicos”, ao livro que este
Departamento teve o prazer de publicar “A face
sindical da reforma trabalhista”, de autoria da
advogada e membro do corpo técnico deste órgão,
Zilmara Alencar.
Fonte: Diap

Temer faz agrado a
bancada ruralista e altera
conceitos de 'trabalho
escravo'
Mudanças sobre definições de "jornada
exaustiva", "condição degradante" e
"trabalho forçado" dificultarão o resgate
de trabalhadores e a punição dos
envolvidos
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O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira,
por meio da Portaria nº 1.129, publicada nesta
segunda-feira (16) no Diário Oficial da União,
alterou os conceitos que definem o trabalho
escravo no Brasil. As mudanças atendem a antigas
reivindicações
da
bancada
ruralista
e,
coincidentemente, são publicadas em meio as
articulações do presidente Michel Temer para
escapar da segunda denúncia contra ele
apresentada pela Procuradoria-Geral da República
(PGR).
De acordo com as novas definições, a
“jornada exaustiva” e a “condição degradante”
agora dependem da privação da liberdade do
trabalhador para serem caracterizadas, ao
contrário do entendimento que prevalecia até
então e aplicado de acordo com o artigo 149 do
Código Penal. A portaria publicada pelo governo
Temer altera ainda o conceito de “trabalho
forçado”, incluindo a necessidade de concordância
do empregado com a sua situação de trabalho. A
nova definição contraria o entendimento até hoje
aplicado pelas operações de resgate de
trabalhadores em situação análoga à escravidão,
para quem a anuência ou não do empregado sobre
sua situação é irrelevante.
"O governo está de mãos dadas com quem
escraviza. Não bastasse a não publicação da lista
suja, a falta de recursos para as fiscalizações, a
demissão do chefe do departamento de combate
ao trabalho escravo, agora o ministério edita uma
portaria que afronta a legislação vigente e as
convenções da OIT", afirma Tiago Muniz
Cavalcanti, coordenador da Coordenadoria
Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo
(Conaete), do Ministério Público do Trabalho
(MPT).

O vice-coordenador nacional da Conaete,
Maurício Ferreira Brito, disse que a portaria do
governo é um “instrumento normativo
inadequado”, além de desregulamentar a
publicação da lista suja do trabalho escravo. De
acordo com a Portaria nº 1.129, a lista com os
nomes das empresas envolvidas com trabalho
escravo passa a ser divulgada apenas quando
houver “determinação expressa do Ministro do
Trabalho”, o que pode comprometer sua
efetivação.
"O Ministério Público do Trabalho não
ficará inerte diante de mais uma ilegalidade e está
reunido, junto com outras entidades, públicas e
privadas, para a adoção das medidas judiciais e
extrajudiciais na sua esfera de atuação", anunciou
Maurício Brito. Ele observa que a mudança dos
conceitos acontece dias depois da demissão do
chefe da Divisão de Fiscalização para Erradicação
do Trabalho Escravo (Detrae) do Ministério do
Trabalho, André Roston, e no contexto de outras
ações “com natureza de retrocesso, relativas ao
combate ao trabalho escravo".
Fonte: Rede Brasil Atual
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Portaria de ministério é
alvo de muitas críticas
O auditor fiscal do Trabalho Renato Bigmani
afirmou que uma portaria publicada nesta
segunda-feira (16) no Diário Oficial vai
praticamente inviabilizar o combate ao trabalho
escravo no país. Segundo ele, a norma parte uma
concepção ultrapassada de que tal prática
criminosa se restringe ao cerceamento da
liberdade do trabalhador.
Bigmani foi um dos convidados da audiência
pública realizada pela subcomissão temporária
formada no âmbito da Comissão de Direitos
Humanos para elaborar um Estatuto do Trabalho.
A portaria dispõe sobre os conceitos de trabalho
forçado, jornada exaustiva e condições análogas à
de escravo para fins de concessão de segurodesemprego ao trabalhador resgatado em ações de
fiscalização do Ministério do Trabalho.
— É uma portaria que nos pegou de
surpresa. Foi forjada no gabinete do ministro por
pessoas que não conhecem a realidade do
enfrentamento ao trabalho escravo e que
certamente não vai contribuir para o combate ao
problema. Só vai causar mais conflito, por partir de
uma concepção ultrapassada, que põe o Brasil na
contramão da história — opinou.
A pedido do auditor, o senador Paulo Paim
(PT-RS), vice-presidente da subcomissão, informou
que o colegiado vai questionar formalmente o
ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, sobre o
assunto.
Chaga - Para o ministro do Tribunal Superior
do Trabalho Lelio Bentes Correa, iniciativas que
propõem a revisão do conceito de trabalho escravo

seriam trágicas, inclusive em âmbito judicial. O
magistrado chamou atenção para o fato de o
trabalho escravo ser uma chaga que atinge 40
milhões de pessoas no mundo e ter virado a
segunda atividade ilícita mais rentável do planeta,
atrás apenas do tráfico de drogas.
Segundo ele, o Brasil ainda é visto
internacionalmente como uma nação que combate
o crime, mas surgem preocupações, como o
esvaziamento orçamentário da fiscalização
trabalhista:
— Para assegurar o combate este tipo de
crime, é preciso se pensar numa posição mais
autônoma para a inspeção do trabalho. Não se
pode ficar à mercê de conjuntura política. Tem que
ser um compromisso permanente e irreversível
com a promoção da cidadania no ambiente de
trabalho.
Missão - A subcomissão pretende elaborar
um Estatuto do Trabalho em contraponto com a
recente reforma aprovada pelo governo Temer. A
previsão do colegiado é apresentar um anteprojeto
em abril do ano que vem.
Fonte: Agência Senado

Temer envia carta a
parlamentares e fala em
"conspiração"
Michel Temer escreveu uma carta a
deputados e senadores se defendendo de
acusações contra ele. No texto, Temer diz que é
vítima de “uma campanha implacável com ataques
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torpes e mentirosos” e que há uma “conspiração”
para derrubá-lo do cargo.
A carta foi enviada por Temer a
parlamentares da base aliada e da oposição no
momento em que a segunda denúncia da
Procuradoria-geral da República (PGR) contra ele
está sendo analisada na Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados.
Temer inicia a carta, entregue nesta
segunda-feira (16), dizendo que a “indignação” é o
que o faz se dirigir a eles. “São muitos os que me
aconselham a nada dizer a respeito dos episódios
que atingiram diretamente a minha honra. Mas
para mim é inadmissível. Não posso silenciar. Não
devo silenciar”, escreveu.
O presidente diz aos parlamentares que
“afirmações falsas, denúncias ineptas alicerçadas
em fatos construídos artificialmente sustentaram
as inverdades que foram divulgadas” e que “a
armação está sendo desmontada”.
Ao longo de quatro páginas, Temer cita os
áudios das conversas entre os dirigentes da JBS
Joesley Batista e Ricardo Saud e diz que neles fica
claro que o objetivo era derrubar o presidente da
República. Faz menção também à delação
premiada do doleiro Lúcio Funaro, cujos vídeos
foram divulgados pela imprensa nos últimos dias.
“Agora trazem de volta um delinquente conhecido
de várias delações premiadas não cumpridas para
mentir, investindo contra o presidente, contra o
Congresso Nacional, contra os parlamentares e
partidos políticos”, defende na carta.
Temer ainda faz críticas à atuação do exprocurador-geral da República, Rodrigo Janot, e
cita o ex-deputado Eduardo Cunha ao dizer que,
em uma entrevista, Cunha relatou que sua delação
não foi aceita porque o procurador-geral exigia que
ele incriminasse o presidente da República.

“Jamais poderia acreditar que houvesse
uma conspiração para me derrubar da Presidência
da República. Mas os fatos me convenceram. E são
incontestáveis”, diz Temer aos parlamentares.
Temer finaliza o texto citando dados
positivos da economia como a redução da inflação,
criação de emprego e ações como a aprovação da
reforma trabalhista. Ele diz aos parlamentares que
a retomada do crescimento no país foi alcançada
com o “apoio decisivo” da Câmara e do Senado.
A partir desta terça (17), os deputados se
concentrarão na análise, discussão e votação na
CCJ da Câmara da denúncia contra Temer e os
ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. O
parecer sobre a peça foi apresentado na última
terça-feira (10) pelo relator, deputado Bonifácio de
Andrada (PSDB-MG), que recomendou a rejeição
do prosseguimento da denúncia, afirmando que
ela se baseia em “delações espúrias, sem
credibilidade não havendo justa causa para o
prosseguimento da ação penal”.
Fonte: Agência Senado

Papel timbrado de
sindicato comprovou
assistência sindical
prestada a empregada
A Oitava Turma do Tribunal Superior do
Trabalho reconheceu que uma procuração em
papel timbrado do Sindicato dos Empregados em
Estabelecimentos de Saúde do Estado do Piauí
comprovou a assistência sindical prestada a uma
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funcionária estadual. A decisão foi fundamentada
na jurisprudência do Tribunal.
O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª
Região havia excluído da condenação imposta ao
estado os honorários advocatícios e os depósitos
de FGTS, sob o entendimento de que não houve a
necessária outorga de poderes pelo presidente do
sindicato para configurar a assistência sindical.
O relator do recurso da entidade ao TST,
ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, explicou que,
na Justiça do Trabalho, o pagamento de honorários
advocatícios não decorre simplesmente da
sucumbência, devendo a parte estar assistida por
sindicato da categoria e comprovar a percepção de
salário inferior ao dobro do salário mínimo ou
encontrar-se em situação econômica que não lhe
permita demandar sem prejuízo do seu sustento ou
da sua família. No caso, no entanto, a reclamação
trabalhista e a procuração foram firmadas em
papel timbrado do sindicato, o que comprova a
assistência sindical.
O relator assinalou que a jurisprudência do
Tribunal já firmou o entendimento de que a
procuração em papel timbrado do sindicato é
suficiente para comprovação da assistência
sindical, pois a Lei 5.584/70 não estabelece
nenhuma forma específica para a comprovação
dessa assistência. “Estando a trabalhadora
assistida por entidade sindical, o indeferimento dos
honorários advocatícios implica contrariedade à
Súmula 219 do TST”, concluiu.
Por unanimidade, a Turma proveu o recurso
e restabeleceu a sentença em relação aos
honorários advocatícios.
Processo: RR-394-07.2013.5.22.0004
Fonte: TST

Decisão judicial prestigia
negociação coletiva que
estabeleceu tolerância
de 10 minutos para
marcação de ponto
A 6ª Turma do TRT mineiro, em voto da
relatoria da juíza convocada Gisele de Cássia Vieira
Dias Macedo, confirmando decisão de 1º grau,
negou provimento ao recurso apresentado por um
trabalhador que pretendia receber, como extras, o
tempo de deslocamento entre a portaria da
siderúrgica e o relógio de ponto, na entrada e saída
do trabalho.
No caso, a cláusula coletiva aplicável
estabeleceu uma tolerância de dez minutos no
início e término da jornada para a marcação de
ponto. E, de acordo com o resultado da inspeção
judicial realizada, o tempo de deslocamento entre
a portaria e o relógio de ponto, na entrada e saída
do trabalho, computava, em média, 20 minutos no
total.
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Nesse contexto, a julgadora destacou que a
decisão recorrida que prestigiou a negociação
acerca da jornada está em estrita consonância com
o atual julgamento do STF, no sentido de que as
convenções e os acordos coletivos são
instrumentos legítimos de prevenção e de
autocomposição dos conflitos trabalhistas.
Fonte: TRT3

Aposentadoria especial
de eletricitário extingue
contrato de trabalho
A Subseção I Especializada em Dissídios
Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho
rejeitou embargos de um eletricitário da Copel
Distribuição S.A., do Paraná, que pretendia anular a
rescisão contratual decorrida da concessão de
aposentadoria especial. A decisão foi fundamentada
na jurisprudência da subseção no sentido de que a
concessão de aposentadoria especial – concedida em
função do trabalho em condições prejudiciais à saúde
– acarreta a extinção do contrato por iniciativa do
empregado.
O eletricitário atuou na empresa por 30 anos,
e ao obter a concessão da aposentadoria especial
pelo INSS seu contrato foi rescindido. Na reclamação
trabalhista, pediu a nulidade da rescisão contratual
com a pretensão de permanecer no emprego. O
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (PR)
deferiu o pedido, por entender que a aposentadoria,
mesmo especial, não implica a extinção do contrato
de trabalho.
Em recurso ao TST, a Copel argumentou que
o empregado que se aposenta na área de risco não
pode continuar exercendo a mesma função pela qual
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se aposentou. Sustentou ainda que não seria
obrigada a mudar o empregado de função em razão
de sua aposentadoria especial, e que a sua realocação
em outro cargo seria medida de constitucionalidade
duvidosa, devido à exigência de concurso público.
O recurso foi examinado inicialmente pela
Terceira Turma, que deu razão à empresa. O relator,
ministro Alberto Bresciani, lembrou que a
aposentadoria especial visa proteger o trabalhador
de condições deterioradas do seu ambiente de
trabalho. Assim, no seu entendimento, a contagem
diferenciada do tempo de serviço somente se justifica
em razão da não continuidade do trabalho.
No julgamento dos embargos do eletricista à
SDI-1, o relator, ministro Hugo Carlos Scheuermann,
destacou que a subseção já firmou entendimento no
sentido de que a concessão da aposentadoria
especial acarreta a extinção do contrato de trabalho.
Esse precedente (E-ED-RR-87-86.2011.5.12.0041)
explica que a lei, “por razões óbvias” relacionadas à
preservação da integridade do empregado, veda
categoricamente a sua permanência no emprego
após a concessão, ao menos na função que ensejou a
condição de risco à saúde, sob pena de automático
cancelamento do benefício. Assim, o relator concluiu
que a decisão da Turma está em harmonia com a
jurisprudência da SDI-1, e negou provimento aos
embargos do empregado. A decisão foi unânime.

Fonte: TST
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