[

BOLETIM 467
Brasília, 16 de novembro de 2017

Governo edita medida
provisória para alterar a
lei trabalhista
O presidente Michel Temer assinou, nesta
terça-feira (14), Medida Provisória que
complementa as mudanças na legislação
trabalhista, em vigor desde o último sábado (11).
As alterações foram publicadas no Diário Oficial da
União (DOU) e já estão valendo. A partir de agora,
o Congresso Nacional terá até 120 dias para
aprovar, mudar ou rejeitar os ajustes promovidos
pelo governo. Saiba os principais pontos que
foram acordados com o Senado e que entraram
no texto.
Gestantes - Entre as alterações
estabelecidas pela MP está a que permite às
gestantes atuarem em serviços insalubres de grau
médio ou mínimo, se for da vontade delas. Para
isso, é preciso apresentar um laudo médico que
autorize o trabalho. Caso contrário, ela deve ser
afastada do serviço. Pela norma editada
anteriormente, essa possibilidade estava proibida.
Jornada 12x36 - A MP também trouxe
novidades para os contratos que preveem 12
horas de trabalho por 36 horas de descanso
seguidas. Antes, esse modelo poderia ser acertado
diretamente entre o trabalhador e o empresário.
Agora, essa negociação precisa passar por acordo
coletivo.

Trabalho Intermitente - O texto também
abrange o trabalho intermitente e regulariza essa
modalidade ao descrever que, nessa categoria, a
Carteira de Trabalho deve indicar o valor da hora
ou do dia de trabalho dos empregados, assim
como o prazo para o pagamento da remuneração.
A nova lei determina que o contratado
nesses termos tem o prazo de 24 horas para
atender ao chamado quando for acionado.
Também passa a ter direito a férias em até três
períodos e salário-maternidade e auxílio-doença.
Autônomos - As mudanças tratam dos
trabalhadores autônomos. A nova regra proíbe
contratos que exijam exclusividade na prestação
desses serviços.
Dano Moral - Com a nova lei, o cálculo dos
valores a serem pagos em casos de condenação
por danos morais levarão em consideração os
valores dos benefícios pagos pelo Regime Geral de
Previdência Social; e não mais o último salário
recebido pelo trabalhador.
Fonte: Planalto

MP tira Seguro do
Trabalhador
A Medida Provisória recém-editada por Michel
Temer, que regulamenta itens pendentes da
reforma trabalhista, acaba com ainda mais
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direitos do trabalhador; além de reduzir o acesso
ao seguro-desemprego, o texto permite ainda que
o trabalhador celetista seja demitido e
recontratado
imediatamente
em
regime
intermitente; ou seja: com ainda menos direitos
A MP (medida provisória) que regulamenta
itens pendentes da reforma trabalhista acaba com
uma dúvida sobre a abrangência das medidas e
deixa claro que as mudanças valem para todos.
Havia dúvida se a nova regra seria aplicada
apenas para contratados após a sua entrada em
vigor. A MP esclarece que a lei "se aplica, na
integralidade, aos contratos de trabalho vigentes".
O texto assinado por Temer na terça (14)
dedica especial atenção ao chamado contrato
intermitente, em que o trabalhador ganha por
período (dias, semanas ou meses não
consecutivos). O sistema tende a ser adotado por
comércios, bares e restaurantes.
O texto original prevê que são necessários
18 meses para a migração de um contrato
tradicional para um de caráter intermitente. A MP
define que essa regra só valerá até 2020. A partir
daí, será possível demitir e imediatamente
recontratar.
A MP também proíbe que o intermitente
tenha acesso a seguro-desemprego e muda a
concessão de benefícios.
Fonte: Brasil 247

Maia reage a Temer e diz
que 'não decidiu' se
pautará MP da reforma
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), reagiu nesta terça-feira (14) à decisão
do governo de editar uma medida provisória
alterando pontos importantes da reforma
trabalhista e disse que ainda não decidiu se
pautará a matéria no Congresso.
Segundo Maia, que tem duelado com o
presidente Michel Temer pela condução da
agenda de reformas do país, "tratar do direito do
trabalhador via MP é um erro".
"Eu não decidi pautar a matéria. Preciso
avaliar e conversar com os líderes. Tratar do
direito do trabalhador via MP é um erro e também
enfraquece a lei aprovada no Congresso", disse à
reportagem o presidente da Câmara.
Nesta terça, Temer contrariou Maia e
assinou uma medida provisória alterando pontos
importantes da reforma trabalhista. O texto foi
divulgado em edição extra do "Diário Oficial".
O presidente da Câmara defendia que as
mudanças fossem feitas via projeto de lei, ou seja,
proposta que precisa do aval prévio do Congresso
antes de entrar em vigor.
Temer explicou ao deputado que não
poderia romper com a promessa feita em julho
aos senadores governistas para que aprovassem a
proposta no formato definido pela Câmara. "Ele
[Maia] foi convencido de que havia um acordo
para que fosse uma medida provisória", disse o
presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDBCE).
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Maia, por sua vez, não gostou da decisão
do presidente. Disse a aliados que não conhece o
texto nem as consequências da edição da MP e,
por isso, vai avaliar se a colocará ou não para
apreciação dos deputados.
As alterações feitas via MP entram em
vigor de forma imediata, mas dependem da
aprovação do Senado e da Câmara para se
tornarem permanentes.
Fonte: Folha de S.Paulo

Entidades acionam STF
contra fim da obrigatoriedade
do imposto sindical
As federações nacionais dos Empregados
em Postos de Serviços de Combustíveis e
Derivados de Petróleo (Fenepospetro) e a dos
Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações
e Operadores de Mesas Telefônicas (Fenattel)
ingressaram no Supremo Tribunal Federal (STF)
com ações diretas de inconstitucionalidade (ADI)
contra pontas da Lei 13.467/17, a chamada
Reforma Trabalhista, que trata da contribuição
sindical compulsória. Ambas as ações têm pedido
de liminar, já que a vigência dos pontos
questionadas da lei podem produzir danos.
Nas ações, as entidades sindicais
questionam o fato de o Congresso Nacional ter
aprovado e o presidente da República ter
sancionado uma lei complexa e abrangente “de
forma açodada, sem o estudo e sem o cuidado de
observância à Constituição Federal, aos seus
princípios ou às convenções e tratados
internacionais.”

“A mesma reforma realizada de força
açodada manteve a definição de categoria,
fazendo com que as entidades sindicais sejam
impossibilitadas de tratar de modo diferente os
trabalhadores, como por exemplo, fazer valer o
fruto de sua negociação coletiva apenas aos seus
sócios”, questionam as ADI.
E segue: “Esta questão cria uma
instabilidade na coletividade e falta de
cooperação entre os pares. Permanecer a
entidade sindical com os mesmos deveres e ante a
insegurança que trouxe a reforma, e a possível
interpretação da desnecessária contribuição, para
que o indivíduo irá colaborar com o coletivo, com
a entidade sindical?”.
“Nesse prisma fica evidente a maneira
encontrada para minar os grupos de defesa dos
direitos sociais, a começar pelo direito ao trabalho
digno, defendido pelos sindicatos. Fica evidente
que o objetivo é descontruir o coletivo sólido em
detrimento só individuo frágil”, pontificam.
Fonte: Diap
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DIEESE: Crise provocou
desemprego maior entre
os negros em São Paulo
O impacto da crise econômica e da alta do
desemprego nos últimos anos foi maior entre a
população negra. De 2015 para 2016, a taxa de
desocupação entre os negros na Região
Metropolitana de São Paulo aumentou de 14,9%
para 19,4%, enquanto a dos não negros subiu de
12,0% para 15,2%.
Assim, a diferença entre os dois grupos,
que era de 2,9 pontos porcentuais, em apenas um
ano cresceu para 4,2. As conclusões se baseiam
em dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego
na Região Metropolitana de São Paulo (PEDRMSP), do Dieese.
O estudo reafirma também a desvantagem
salarial dos trabalhadores negros. Em geral, eles
recebem apenas 67,8% do que ganham os
brancos. Ou seja, a média salarial dos não negros
é quase 50% maior. Uma das razões dessa
diferença é a maior presença de brancos nas
funções de melhor remuneração.

A pesquisa mostra que há uma inserção
mais intensa dos negros em segmentos onde
tradicionalmente os salários são mais baixos
(como construção, trabalho autônomo e
doméstico) e, menor, naqueles onde os
rendimentos são maiores, como indústria, alguns
ramos dos serviços, setor público e profissionais
universitários autônomos, entre outros.
Nível de escolaridade - O padrão de
escolaridade explica esse aspecto. Em 2016, o
tempo médio de estudo da população a partir dos
25 anos de idade era de 10,2 anos, mas a média
dos negros (9,2 anos) era quase dois anos mais
curta que a dos não negros (10,8). Essa diferença
se
ampliava
consideravelmente
quando
considerados os profissionais com curso superior.
Enquanto apenas 10,6% dos negros completaram
a faculdade, entre os não negros o índice era de
25,6%.
Essa
defasagem
explica
a
baixa
participação de negros em cargos de chefia e
mostra dois obstáculos a enfrentar: o de chegar
ao ensino superior e, quando isso ocorre, o de
crescer na carreira.
De qualquer forma, segundo a análise do
Dieese, as diferenças já foram maiores e têm
caído com o aumento do padrão de escolaridade
do conjunto da população. Essa melhoria é
percebida com maior vigor entre os negros, cujo
tempo médio de estudo aumentou em três anos
de 2000 a 2016, enquanto entre os não negros a
alta foi de 1,7 ano.
Fonte: Agência Brasil
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Inflação pelo Índice Geral
de Preços cai de 0,49%
para 0,24%
O Índice Geral de Preços–10 (IGP-10) teve
uma inflação de 0,24% em novembro em todo o
país. A taxa é inferior ao percentual de outubro
(0,49%), mas superior ao de novembro do ano
passado (0,06%).
Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV),
o IGP-10 acumula deflações (quedas de preços) de
1,31% no ano e de 1,11% no período de 12 meses.
Os preços no atacado, medidos pelo Índice
de Preços ao Produtor Amplo, tiveram inflação de
0,21% em novembro, enquanto os preços no
varejo, apurados pelo Índice de Preços ao
Consumidor, acusaram taxa de 0,32% no mês. O
terceiro subíndice que compõe o IGP-10, o Índice
Nacional de Custo da Construção, registrou
inflação de 0,30%.
O IGP-10 é calculado com base em preços
coletados entre os dias 11 do mês anterior e 10 do
mês de referência.
Fonte: Agência Brasil

Insalubridade deve ser
paga integral, mesmo em
jornada reduzida
A condição insalubre faz com que o
trabalhador receba o adicional integralmente,
mesmo que faça jornada reduzida. Com esse

entendimento, a 2ª Turma do Tribunal Superior do
Trabalho condenou uma fundação a pagar
diferenças do adicional de insalubridade sobre o
salário mínimo, de forma integral, a uma auxiliar
de enfermagem com jornada reduzida. Para os
julgadores, uma vez caracterizada a condição
insalubre, mesmo em jornadas reduzidas, o
trabalhador
tem
direito
ao
adicional
integralmente.
A auxiliar recebia R$ 40 de adicional de
insalubridade. Na reclamação trabalhista, alegou
que o artigo 192 da CLT prevê o percentual de 10,
20
ou
40%
do
salário
mínimo,
independentemente do número de horas
trabalhadas. Já a fundação alegou que o contrato
principal foi firmado com o Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo e que a auxiliar trabalhava apenas uma hora
diária para ela. Ainda conforme a fundação, o
adicional de insalubridade era integralmente
quitado pelo Hospital das Clínicas.
Tanto o juízo de primeiro grau quanto o
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP)
indeferiram o pedido de diferenças, entendendo
que sua concessão resultaria no pagamento em
duplicidade. A decisão considerou também que,
em documento assinado pela trabalhadora,
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constou que ela receberia da fundação apenas o
valor proporcional à jornada de trabalho de 30
hora mensais. Para a corte, o artigo 192 da CLT
não proíbe o pagamento do adicional apenas
quanto às horas trabalhadas, estabelecendo
apenas como base de cálculo o salário mínimo.
O relator do recurso da auxiliar ao TST,
ministro José Roberto Freire Pimenta, explicou
que o artigo 192 da CLT determina os percentuais
devidos e a base de cálculo para a apuração do
adicional, mas não é possível dele extrair a
previsão de pagamento proporcional à jornada de
trabalho praticada, tendo o TRT-2, ao admiti-lo,
desrespeitado referido artigo.
O ministro aplicou ao caso, de forma
analógica, o disposto na Súmula 364 do TST, que
garante o adicional de periculosidade ao
empregado exposto a condições de risco de forma
intermitente, afastando-o apenas quando o
contato se dá de forma eventual ou, se habitual,
por tempo extremamente reduzido. Com
informações da Assessoria de Imprensa do
TST. Processo RR-1654-86.2015.5.02.0043
Fonte: Consultor Jurídico

Juiz concede licençamaternidade a pai com
guarda integral da filha

federal substituto Carlos Felipe Komorowski, que
atua na 20ª Vara Civil da capital gaúcha, e foi
proferida nesta terça-feira (14/11).
O homem ingressou com mandado de
segurança após ter o pedido negado pelo Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS). Ele trabalha em
um hospital filantrópico e está filiado ao Regime
Geral de Previdência. Intimado a se manifestar, o
Ministério Público Federal deu parecer favorável
ao autor.
Após avaliar os argumentos das partes,
Komorowski decidiu conceder a tutela requerida
por entender que a legislação não pode fazer
distinção de gênero no que se refere ao direito à
proteção da família.
O magistrado destacou que, atualmente, a
legislação só garante a obtenção da licençamaternidade ao homem em casos de adoção ou
da morte da mãe da criança. No entanto, ele
apontou que em pleno século XXI não é mais
adequada a exclusividade de tais benefícios à
mulher, quando o homem — na condição de pai
— assume isoladamente os cuidados dos filhos.
O juiz fixou prazo de cinco dias para a
implantação do benefício. Cabe recurso da
decisão. Com informações da Assessoria de
Imprensa da Justiça Federal do RS.
Fonte: Consultor Jurídico

Um técnico de enfermagem de Porto
Alegre obteve na Justiça o direito à licençamaternidade. Ele é o único responsável pela filha
de três meses, pois a mãe abriu mão da guarda da
menina logos após o seu nascimento. A decisão de
conceder o benefício, em caráter liminar, é do juiz
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