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BOLETIM 468
Brasília, 17 de novembro de 2017

MP da reforma trabalhista
pode sofrer alterações
Fruto de acordo com senadores, a medida
provisória (MP 808/2017) editada na terça-feira
(14) pelo governo para aprimorar a Lei
13.467/2017 (Reforma Trabalhista) não encontra
consenso entre os parlamentares e pode sofrer
alterações.
As mudanças, segundo o governo, buscam
ajustar propostas polêmicas como a jornada de
trabalho de 12 horas e a permissão ao trabalho de
gestantes e lactantes em locais insalubres. Alvo de
críticas, o uso do salário dos trabalhadores como
parâmetro para indenizações por danos morais
também foi suprimido. Por meio da conta que
mantém em uma rede social, o senador Paulo
Paim (PT-RS) (foto) afirmou que a MP é
insuficiente para amenizar os estragos causados
pela nova lei. Ele anunciou que vai apresentar
emendas ao texto:
— Agora que o estrago foi feito eles
querem amenizar o erro. Vou apresentar dezenas
de emendas. A luta continua — escreveu o
senador.
A MP foi publicada em edição extra no
Diário Oficial da União (DOU) e já está valendo. O
Congresso Nacional terá até 120 dias (contados a
partir da publicação) para aprovar, mudar ou
rejeitar os ajustes promovidos pelo governo.
O líder do governo no Senado, Romero
Jucá (PMDB-RR), sustentou, também por meio de

uma rede social, que as alterações feitas pelo
governo seguem o acordo firmado com os
senadores durante a tramitação do texto. Na
ocasião, senadores votaram o projeto como veio
da Câmara em troca da garantia de que pontos
polêmicos fossem alterados via MP.
Em entrevista à Rádio Senado, o senador
Flexa Ribeiro (PSDB-PA) argumentou que o ideal
seria que as mudanças fossem propostas por meio
de projeto de lei, permitindo maior debate no
Congresso, mas ressaltou o caráter urgente da
medida:
Mas senadores da oposição alegam que
não firmaram qualquer acordo com o governo e
criticam as mudanças na CLT.
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
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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: Agência Câmara

DIAP: MP que ajusta
desmonte da CLT mantém
e reforça maldades
O governo publicou terça (14), em edição
extra do Diário Oficial da União, a Medida
Provisória 808/17, que determina ajustes na
reforma trabalhista em vigor desde 11 de
novembro. Porém, a promessa de corrigir

exageros do projeto de lei aprovado pelos
deputados não se confirmou. Ao contrário, os
ajustes mantêm a gênese da reforma e até
ampliam seus efeitos. Segundo análise preliminar
sobre as mudanças divulgada pelo DIAP
(Departamento Intersindical de Assessoria
Parlamentar), a “emenda ficou pior que o soneto”.
A Agência Sindical conversou com o
assessor parlamentar do Departamento, André
Luís dos Santos. Ele afirma que o caráter da MP
não é corrigir abusos introduzidos na reforma
durante a votação na Câmara. “O objetivo foi
garantir segurança jurídica para a aplicação da lei,
naqueles pontos em que ela tem gerado muitas
dúvidas e questionamentos”, diz.
“Ela (Medida Provisória) não veio para tirar
exageros da lei. Seu caráter é manter esses
exageros e criar instrumentos que garantam
segurança jurídica para sua aplicação”, frisa o
analista político. André dos Santos aponta que
outra preocupação do governo foi no sentido de
recuperar eventuais perdas na arrecadação
tributária.
Adicional - O assessor explica que isso
ocorre, por exemplo, nos ajustes ao chamado
trabalho intermitente. Entre as principais
mudanças estão a necessidade do trabalhador
fazer uma contribuição adicional ao INSS em caso
de receber menos de um salário mínimo, para ter
os benefícios da Previdência e a proibição de
receber seguro-desemprego.
Como esse trabalhador poderá terminar o
mês com renda inferior ao salário mínimo, o
empregador recolherá, nesses casos, menos que a
atual contribuição mínima ao INSS e ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Vigência - A nova lei só se aplicava aos
novos contratos de trabalho. Ou seja, aos
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contratos celebrados pós vigência da lei. A MP
determina (Art. 2º) que “se aplica, na
integralidade, aos contratos de trabalho vigentes”.
Isto é, a todos os contratos, inclusive, os
anteriores à lei.
Tramitação - A MP passou a valer, mas
ainda pode ser modificada pelo Congresso. O DIAP
alerta que essas mudanças podem piorar mais o
texto. Inicialmente, a medida passa por uma
comissão mista, com deputados e senadores. O
prazo para apresentação de emendas começou
quinta (16) e termina na terça (21). “Haverá uma
enxurrada de emendas”, avalia.
André dos Santos orienta: “O sindicalismo
deve levar ao trabalhador a compreensão do
alcance sobre a flexibilização dos direitos e como
isso afetará sua vida. Agora, o mais importante é
fazer a comunicação direta com o trabalhador,
para barrar a reforma no local de trabalho”.
Fonte: Agência Sindical

Novos 'milionários' via
Justiça ganharam R$
9.700, em média
Uma entrevista do presidente do Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Ives Gandra Martins
Filho, ao jornal Folha de S. Paulo, rendeu várias
polêmicas, especialmente na semana que
antecedeu a entrada em vigor da Lei 13.467, de
"reforma" da legislação trabalhista. Em um dos
itens, ele se referiu a trabalhadores que podem
"ganhar na loteria" recebendo indenizações por
dano moral. Depois, buscou esclarecer termos de
sua declaração, mas disse que era necessário

evitar o "enriquecimento sem causa". Mas dados
da 2ª Região, a maior do país, não ratificam essa
visão.
De acordo com informações da assessoria
estatística do Tribunal Regional do Trabalho de
São Paulo (TRT-2), que inclui a região
metropolitana e a Baixada Santista, o valor médio
pago por processo no ano passado foi de R$
9.665,96. Não há especificação da natureza da
ação, se por dano moral ou não.
Os dados se referem apenas a ações
incluídas como PJe (Processo Judicial eletrônico),
sem considerar o que o TRT chama de "legado",
ou processos trabalhistas ainda em papel. O valor
total no PJe somou quase R$ 884 milhões. A maior
parte, R$ 764 milhões, é decorrente de acordo,
cujo valor médio, por reclamante, foi de R$
9.112,95.
A média sobe para R$ 20.643,36 no caso
de ações decorrentes de execução. E vai a R$
13.502,87 nos processos com pagamento
espontâneo.
Considerando todos os processos, os
valores pagos aos reclamantes no ano passado,
superaram R$ 4 bilhões apenas na 2ª Região.
De acordo com o Relatório Analítico da
Justiça do Trabalho, em 2016 o total de
pagamentos em todo o país somou R$ 24,3
bilhões, sendo 53% decorrentes de execução e
37%, de acordo judicial.
Fonte: Rede Brasil Atual
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IPEA: Inflação do país nos
últimos 11 anos pesou
mais no bolso do pobre
No período entre julho de 2006 e setembro
de 2017, a inflação foi mais pesada para a
população de renda mais baixa. Dados analisados
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea) e publicados na nota técnica sobre Inflação
por Faixa de Renda indicam que, no período,
enquanto a inflação ficou em 102% para quem
tem renda mais baixa, registrou 86% para os de
renda mais alta.
Os dados foram divulgados nesta quintafeira (16) pelo órgão, durante uma coletiva na
sede, no centro do Rio.
A técnica de planejamento e pesquisa da
Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas
do Ipea, Maria Andréia Parente Lameira, destacou
que, neste período, houve uma influência grande
dos alimentos. “Neste tempo de 10, 11 anos,
mesmo tendo uma queda recente [no preço] de
alimentos, a gente teve pelo menos dois choques
fortes de alimentos, que jogaram a inflação lá para
cima, e isso, de fato, pesou muito mais nas
famílias de renda mais baixa”, disse.
Mas, no processo de desinflação recente, a
análise apontou que, apesar de generalizado, as
famílias de menor poder aquisitivo foram
beneficiadas de forma mais intensa. Em outubro,
a inflação acumulada em 12 meses dessas famílias
teve alta de 2%, enquanto que, para o segmento
da população mais rica, ficou em 3,5%.
O percentual das famílias de renda mais
baixa também foi influenciado pelos alimentos,
mas dessa vez pelo recuo dos preços. Nessa faixa,

o peso na cesta de consumo é de 29%, bem maior
do que o que incide na faixa mais alta, que é de
10%. Para o segmento econômico mais alto, o
peso maior ocorreu em outros segmentos que
apresentam variações mais altas e maior rigidez à
baixa, como mensalidades escolares e planos de
saúde, que impedem uma queda mais acentuada
na inflação do grupo.
Segundo a pesquisadora, nos planos de
saúde e em serviços médicos, os mais pobres
gastam aproximadamente 1,5%, já para os mais
ricos, a despesa sobe para quase 7%. Em
educação, a diferença é ainda maior. Enquanto os
mais pobres gastam 2%, os mais ricos, 10%. “Isso
quer dizer que, quando tem uma alta muito
elevada em mensalidade escolar, isso vai bater
muito forte na inflação dos mais ricos, mas, em
compensação, praticamente não vai influenciar a
dos mais pobres”, explicou.
A avaliação indicou ainda que, para os
próximos meses, diante da expectativa de
aceleração nos preços dos alimentos, é provável
que a inflação das classes de renda mais baixa
volte a apresentar taxas mais elevadas.
Fonte: Agência Brasil
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Eleito para sindicato pode
ser demitido se empresa não
foi comunicada antes

Liberado quinto lote de
pagamento do Abono
Salarial nesta sexta

Trabalhadores que não comunicam
candidaturas à empregadora não podem exigir
reconhecimento do direito à estabilidade
provisória sindical. A decisão foi mantida pela 3ª
Turma do Tribunal Superior do Trabalho ao
reconhecer a dispensa de um soldador de Goiás.
O empregado alegou que os editais de
inscrição da chapa e de convocação foram
publicados em jornal de grande circulação, mas o
TRT da 18ª Região (GO) reconheceu a validade da
dispensa com fundamento no item I da Súmula
369 do TST, que assegura a estabilidade provisória
“desde que a ciência ao empregador, por qualquer
meio, ocorra na vigência do contrato de trabalho”.
Verificando os documentos e depoimentos
prestados, a corte regional concluiu que a
empresa só teve ciência da candidatura
posteriormente à extinção contratual, situação
que afasta a estabilidade sindical. Segundo o TRT,
ainda que a notificação possa ser feita por
qualquer meio admitido pelo direito, “a ciência
deve ser inequívoca, a fim de se evitar a surpresa
do empregador”.
A notificação via edital, de acordo com a
decisão, só deve ser usada quando o destinatário
da comunicação estiver em local incerto ou não
sabido. Os desembargadores entenderam que
tanto o trabalhador quanto a chapa concorrente
poderiam ter comunicado o fato diretamente à
empresa — “como de fato fizeram, embora
tardiamente”.
Fonte: Consultor Jurídico

O Ministério do Trabalho (MTb) libera a
partir desta sexta (17) o pagamento do Abono
Salarial do PIS/ Pasep ano-base 2016 para os
trabalhadores da iniciativa privada nascidos no
mês de novembro. Esse é o quinto lote de
pagamento. Os trabalhadores vinculados ao PIS
retiram o dinheiro nas agências da Caixa ou casas
lotéricas de todo o país. Os vinculados ao Pasep
sacam o benefício no Banco do Brasil.
O Abono Salarial ano-base 2016 começou a
ser pago em 27 de julho deste ano. Já foram
liberados os recursos para os trabalhadores
privados nascidos em julho, agosto, setembro e
outubro e para os servidores com finais de
inscrição 0, 1, 2 e 3.
Para ter direito ao benefício é necessário
ter trabalhado formalmente por pelo menos um
mês em 2016, com remuneração média de até
dois salários mínimos. Além disso, o trabalhador
precisa estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos
cinco anos e ter seus dados informados
corretamente pelo empregador na Relação Anual
de Informações Sociais (Rais).
Fonte: MTb
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