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BOLETIM 477
Brasília, 5 de dezembro de 2017

Quase mil emendas
propõem mudanças
na reforma trabalhista
Trabalho intermitente lidera propostas
Boa parte das 967 emendas apresentadas
à medida provisória (MP 808/17) que modifica a
reforma trabalhista (Lei 13.467/17) tem o
chamado trabalho intermitente como alvo.
Deputados da oposição buscam revogar a
novidade ou garantir mais direitos ao trabalhador
nestes casos.
O trabalho intermitente é aquele que pode
ser realizado durante alguns dias e até horas
dentro de um mês, sendo remunerado
proporcionalmente. A MP busca garantir o
parcelamento das férias em três vezes, auxílio
doença, salário maternidade e parte das verbas
rescisórias
ao
trabalhador
de
jornada
intermitente, embora proíba o acesso ao segurodesemprego.
A medida também determina que tanto o
trabalho intermitente quanto a jornada parcial
terão contribuição previdenciária proporcional do
empregador. Ou seja, para garantir o benefício de
um salário mínimo ou mais, o trabalhador terá
que cobrir a diferença.
O deputado João Daniel (PT-SE)
apresentou emenda para que o empregador

garanta uma remuneração mensal equivalente ao
piso da categoria em questão ou o salário mínimo,
independentemente do contrato. Ele afirma,
porém, que as forças políticas são mais fortes para
deixar tudo como está ou até flexibilizar mais a
legislação.
“Não nos resta outra maneira que não seja
contestar, fazer emendas e ir às ruas; enfrentar
dentro do Plenário e apoiar as ruas contra a
implantação desta reforma. Nós também temos
muita fé e muita esperança que a Justiça
trabalhista não a reconheça”, disse o deputado.
Menos encargos - Empresário, o deputado
Alfredo Kaefer (PSL-PR) pretende adicionar pontos
novos à reforma como o que estabelece que não
incidam encargos trabalhistas sobre os prêmios de
mérito e a participação nos lucros pagos ao
trabalhador. Ele ainda quer mudar entendimento
da Justiça do Trabalho sobre quais cargos seriam
de confiança dentro de uma empresa. Isso porque
quem tem cargo de confiança não tem controle de
horário, ou seja, não é necessariamente
beneficiado com pagamento de horas extras.
“Então nossa emenda visa, por exemplo,
afastar a insegurança jurídica dos cargos de
confiança. Há mais cargos de confiança além de
diretores e presidentes. Você pode indicar vários
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gerentes com cargos de confiança e a legislação
deixou obscura essa situação”, afirmou Kaefer.
A MP 808 foi negociada com o Congresso
para ser editada depois que a reforma trabalhista
entrasse em vigor, o que aconteceu no dia 11 de
novembro. A ideia era evitar que mudanças feitas
no Senado levassem a uma nova votação na
Câmara. Foram alterados 17 pontos. Um deles é o
que determina que as gestantes serão afastadas
de atividade insalubre e exercerão o trabalho em
local seguro. O trabalho em locais insalubres
somente será permitido quando a gestante,
voluntariamente, apresentar atestado médico,
autorizando a atividade. A nova MP será analisada
por comissão especial de deputados e senadores.
Fonte: Agência Câmara

Entidade questiona
contrato de trabalho
intermitente criado pela
reforma trabalhista
A Federação Nacional dos Empregados em
Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados
de Petróleo (Fenepospetro) ajuizou, no Supremo
Tribunal Federal (STF), Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI 5826) para questionar
dispositivos da chamada reforma trabalhista (Lei
13.467/2017) que preveem o contrato de trabalho
intermitente. O caso está sob relatoria do ministro
Edson Fachin, que adotou o rito do artigo 12 da
Lei 9.868/99, para submeter o mérito do processo
diretamente ao Plenário, sem análise de liminar.

De acordo com a entidade, o trabalho
intermitente é um contrato em que a prestação
de serviço, com subordinação, não é contínua,
ocorrendo alternadamente períodos de trabalho e
de inatividade, podendo ser determinado por
hora, dias e meses, sem jornada fixa. Muito
embora tenha sido introduzido no ordenamento
jurídico sob o pretexto de ampliar a contratação
de trabalhadores em um período de crise que
assola o país, a Federação entende que, na
realidade, o contrato intermitente propicia a
precarização da relação de emprego, servindo
inclusive de desculpa para o pagamento de
salários inferiores ao mínimo constitucionalmente
assegurado e que não atendem às necessidades
básicas do trabalhador e de sua família, no
tocante à moradia, alimentação, educação, saúde
e lazer.
O que se visa com o contrato de trabalho
intermitente é o favorecimento da atividade
empresarial em detrimento do trabalhador que é
a parte hipossuficiente da relação de emprego,
ficando clara a chamada “coisificação da pessoa
humana”, denunciada desde a época da
Revolução Francesa, diz a ação.
Direitos fundamentais - As questões afetas
aos direitos humanos, ressalta a entidade na ação,
uma
vez
reconhecidas
como
direitos
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fundamentais na ordem interna, ou, em sua
dimensão global na sociedade internacional,
consolidam-se no ordenamento jurídico. A partir
daí, não há mais como o Estado regredir ou
retroceder diante dos direitos fundamentais
reconhecidos - o chamado princípio da vedação ao
retrocesso. Esse princípio, diz a federação, tem
como conteúdo primordial a proibição de o
legislador reduzir, suprimir, diminuir, ainda que
parcialmente, o direito social já materializado em
âmbito legislativo e na consciência geral.
E, para a entidade, o dispositivo
questionado viola os princípios da dignidade da
pessoa humana e da isonomia, e desrespeita os
incisos XIII e XVI do artigo 7º da Constituição, que
tratam da duração da jornada de trabalho e da
remuneração do serviço extraordinário. Além
disso, a ausência de garantia de jornada e, por
conseguinte, de salário, não garante a subsistência
do trabalhador e de sua família com pagamento
do salário mínimo mensal constitucional em
manifesta ofensa ao artigo 7º (incisos IV e VII) da
Constituição, nem o acesso a direitos sociais como
trabalho, moradia, alimentação, saúde, segurança
estabelecidos no artigo 6º (cabeça) da CF.
A federação pede a declaração de
inconstitucionalidade dos artigos 443 (cabeça e
parágrafo 3º), 452-A (cabeça e parágrafos), 452-B,
452-D, 452-C, 452-E, 452-F, 452-G, 452-H e 911
(cabeça e parágrafos 1º e 2º), todos da
Consolidação das Leis do Trabalho.
Fonte: STF

Justiça derruba liminar e
libera propaganda da
reforma da Previdência
O Tribunal Federal da 1ª Região, em
Brasília, derrubou a liminar que suspendia as
propagandas a favor da reforma da Previdência
em veículos de comunicação.
O
desembargador
Hilton
Queiroz,
presidente do Tribunal, aceitou os argumentos da
União e derrubou a liminar sob o argumento de
grave violação à ordem pública e à separação dos
poderes.
A AGU, Advogacia-Geral da União,
defendeu na ação que a suspensão da propaganda
ofende o direito da Administração Pública de dar
publicidade a seus atos e ações de interesse da
sociedade.
A decisão do desembargador contraria a
liminar da 14ª Vara do Distrito federal, que
suspendeu a propaganda argumentando que ela
veicula desinformação e induz a sociedade ao erro
ao acreditar que a culpa do deficit previdenciário
é apenas do funcionalismo público ou que apenas
esse setor será afetado pela reforma.
Esta já é a segunda vez que uma
propaganda do governo sobre a reforma da
Previdência é suspensa e depois liberada pela
Justiça.
Fonte: Portal EBC
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Paim reafirma superavit
da Previdência e diz que
reforma é desnecessária
O senador Paulo Paim (PT-RS) registrou a
publicação de um artigo de sua autoria no jornal O
Globo. No texto, intitulado “Ousadia e verdade”, o
senador escreve que a CPI da Previdência mostrou
que o sistema é superavitário e a reforma,
desnecessária.
Paim lembrou que a CPI fez sugestões para
aperfeiçoar o sistema, como o fim da
Desvinculação de Receitas da União, revisão das
anistias a grandes empresas e auditoria da dívida
pública.
Segundo Paim, os problemas da
Previdência são o desvio de recursos para outras
áreas, as dívidas de grandes empresas com o INSS
e o perdão destas dívidas feitas ao longo dos anos.
- Não é culpado o servidor, não; não é o
trabalhador, não é o trabalhador rural, não é a
pequena e micro empresa. Os problemas da
Previdência são a má gestão e administração, falta
de fiscalização, cobrança de devedores e
sonegadores, anistia àqueles que não pagam,
corrupção. Além disso, o dinheiro arrecadado não
deve ser utilizado pra outros fins - disse o senador.
Fonte: Agência Senado

Ministro participa de
audiência sobre trabalho
escravo
A Comissão de Trabalho realiza nesta
quarta-feira (6) audiência pública para ouvir o
ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, sobre a
portaria (1129/17) que alterou o conceito de
trabalho escravo para efeito de fiscalização. A
portaria está suspensa por decisão liminar do
Supremo Tribunal Federal.
O Ministério Público Federal e o Ministério
Público do Trabalho pediram a revogação da
portaria. E a Organização Internacional do
Trabalho (OIT) disse que o texto ameaça
interromper uma trajetória de sucesso que tornou
o Brasil uma referência no combate ao trabalho
escravo.
Um dos autores do requerimento para
realização da audiência, deputado Vicentinho (PTSP), disse que é "inaceitável" a mudança de
entendimento. "Repercussões negativas no
mundo inteiro, inclusive na OIT. Inaceitável. Então
é importante a presença do ministro para a gente
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conversar com ele e insistir para que não adote
esse tipo de postura."
Segundo a portaria, características como
"jornada exaustiva" e "condição degradante", para
serem aceitas, dependeriam da privação da
liberdade do trabalhador, o que, de acordo com
os deputados que pediram a audiência, contraria
o que diz o Código Penal.
O conceito de "trabalho forçado" também
estaria submetido à necessidade de concordância
ou não do empregado com a sua situação de
trabalho. “Tal definição contraria o entendimento
atualmente adotado pelas operações de resgate
de trabalhadores em situação análoga à
escravidão, para quem a anuência ou não do
empregado sobre sua situação é irrelevante”,
explica a deputada Erika Kokay (PT-DF), que
também pediu a realização do debate.
Os novos entendimentos passariam a
orientar a inclusão de empregadores na chamada
"lista suja do trabalho escravo".
O Ministério do Trabalho, por meio de
nota, informou que a nova portaria passou por
exame jurídico e que um dos objetivos era
garantir mais segurança para as ações dos fiscais.
Fonte: Agência Câmara

Cadastro do emprego
formal muda para
acompanhar 'reformas'
O Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), divulgado mensalmente
pelo Ministério do Trabalho, informando o

registro de contratações e demissões com carteira
assinada, terá seu questionário alterado para
atender às mudanças provocadas pela "reforma"
da legislação trabalhista (Lei 13.467, que entrou
em vigor em 11 de novembro). Segundo o
ministério, agora o empregador terá de informar
dados sobre trabalho intermitente ou parcial,
teletrabalho (também conhecido como home
office) e casos de demissões feitas por acordo
direto com o empregado.
Na última sexta-feira (1º), o ministério
divulgou instruções aos empregados sobre
preenchimento dos dados, para adequação à nova
lei, que no entanto ainda poderá sofrer
modificações. Tramita no Congresso a Medida
Provisória (MP) 808, editada pelo governo para
"amenizar" alguns itens da Lei 13.467. A MP
recebeu 967 emendas. Para evitar desfigurações
em um texto já confuso, o relator deverá ser o
deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), o mesmo
que relatou o projeto original que deu origem à
lei.
Fonte: Rede Brasil Atual

Empresa é isenta de
depositar FGTS em
afastamento por doença
não ocupacional
A Subseção 1 Especializada em Dissídios
Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do
Trabalho – SDI1 isentou a Tecmesul – Montagem e
Manutenção Industrial Eireli de depositar o FGTS
de um pintor no período em que este ficou
afastado por auxílio-doença acidentário em
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decorrência de uma doença degenerativa. Como
foi afastado o nexo de causalidade entre a doença
e o trabalho, os depósitos são indevidos.
O trabalhador atribuiu a doença
(lombocitalgia) ao esforço repetitivo, afirmando
que, durante quatro anos, a execução de suas
atividades como preparador e pintor de superfície
exigiam sobrecarga de peso e posição ortostática.
A doença, segundo ele, era equivalente ao
acidente de trabalho, tanto que o afastamento se
deu por auxílio-doença acidentário.
Como o laudo pericial em nenhum
momento afirmou que a patologia decorreu ou foi
agravada pelo serviço, o juízo da 1ª Vara do
Trabalho de Tubarão (SC) afastou o nexo causal,
julgando improcedente o pedido dos depósitos do
FGTS previsto no parágrafo 5º, artigo 15, Lei
8.036/1990 nos casos de acidente de trabalho. O
Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (SC),
no entanto, deferiu os depósitos com base no
mesmo dispositivo, que estabelece a obrigação do
recolhimento nos casos de licença por acidente de
trabalho. Essa decisão foi mantida pela Sétima
Turma do TST.
Nos embargos à SDI-1, a empresa
sustentou que o tipo de auxílio-doença recebido
(acidentário ou previdenciário) não se sobrepõe
ao tipo de acidente ou doença que acometeu o
empregado (se, de fato, foi relacionado ao
trabalho ou não).
O relator dos embargos, ministro Hugo
Carlos
Scheuermann,
explicou
que
a
jurisprudência do TST é no sentido de que os
depósitos são devidos quando for reconhecido em
juízo o nexo causal, ainda que a relação de
causalidade não tenha sido estabelecida no
âmbito previdenciário. No caso, porém, ocorreu o
contrário: o Regional constatou que não há o

nexo, e, portanto, são indevidos os depósitos,
sendo irrelevante, para esse fim, a percepção do
auxílio-doença acidentário. A decisão foi unânime.
Processo: RR-2835-31.2013.5.12.0006
Fonte: TST

Presidente do SINTRICOMBE
(Brusque-SC) visita CONTRICOM
O
presidente
do
Sindicato
dos
Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do
Mobiliário de Brusque (SC) e diretor da FETICOMSC, Izaias Otaviano, visitou ontem (4) a sede da
CONTRICOM, em Brasília, quando foi recebido
pelo presidente Altamiro Perdoná e o secretário
geral, Miraldo Vieira, ocasião em que debateram
assuntos de interesse da categoria.

BOLETIM DA CONTRICOM
Presidente da CONTRICOM
ALTAMIRO PERDONÁ
Secretário para Assuntos de Comunicação
WILSON GERALDO SALES DA SILVA
Redação e Edição
INSTITUTO DOIS CANDANTOS (DF)
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