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BOLETIM 528
Brasília, 9 de março de 2018

Mulheres são as mais
afetadas pela reforma
trabalhista
As mulheres trabalham mais, ganham
menos e são as primeiras a perder o emprego na
hora da crise. Principalmente as mais pobres,
negras, de baixa escolaridade, que ocupam postos
precarizados. O diagnóstico é da juíza do Tribunal
Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) e
presidenta da Associação Juízes para a
Democracia (ADJ), Laura Benda.
"O quadro dramático está sendo agravado
com o advento da reforma trabalhista, que vem
chamar de flexibilização a devastação dos direitos
sociais. As mulheres são as que perdem mais
principalmente por estarem nos postos
precarizados, empregos domésticos, com uma
rede de direitos que vai se esvaindo, deixando as
mulheres ainda mais frágeis. Há uma série de
estudos sendo feitos sobre como a reforma
trabalhista está atingindo de forma mais grave as
mulheres", disse.
Conforme a magistrada, a maternidade é
outra questão que torna a mulher, mãe ou
gestante, ainda mais vulnerável diante da menor
proteção à saúde, ao emprego, levando para
ocupações
ainda
mais
precarizadas.
"Especialmente estes que, supostamente,

estariam sendo trabalho intermitente. Tudo isso é
mais grave para as mulheres."
Para Laura, políticas de congelamento de
investimento em áreas sociais, introduzidas pela
Emenda Constitucional 95, afetando a oferta de
creches e pré-escolas, tornam as perspectivas
ainda mais desanimadoras.
"A maternidade é vista como se fosse uma
questão de mulheres, o que não é, já que o
nascimento de pessoas interessa à humanidade
toda. Mas é jogada para nós, mulheres, como se
fosse nossa, como se fosse uma obrigação nossa,
o que também não é, e vem sendo só uma
responsabilidade nossa. E esse tipo de
precarização na rede de proteção de direitos
torna mais vulneráveis, porque vamos ser as
únicas que vão ser responsáveis por esse
cuidado", disse.
A juíza também não está animada em
relação a um possível aumento da representação
feminina na política. Pelo menos em um primeiro
momento. Na sua avaliação, o resultado eleitoral
para o Congresso "vai ser terrível". E as chamadas
bancadas do boi, da Bíblia e da bala deverão
ocupar mais da metade das cadeiras. "Pelo que
tudo indica, vai haver poucas mulheres, pouca
renovação. Serão eleitos os políticos que
fisiologicamente estão ligados ao Congresso. Vai
ser uma legislatura muito difícil", acredita.
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Ela considera que o forte aspecto misógino e
machista do golpe que tirou a presidenta Dilma
Rousseff da Presidência, sem provas de crimes de
responsabilidade, ainda não é a narrativa oficial; e sim
a que diz o contrário. "Tá vendo? Mulheres não sabem
governar – o que era mais ou menos o objetivo do
golpe", disse.
Para ela, o país vive no momento uma fissura
democrática, com as instituições fragilizadas, bem
como com os princípios do estado democrático de
direito. Embora não possa comentar especificamente o
resultado do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, ela afirma que o "julgamento
diferenciado e seletivo" é símbolo desse momento de
democracia por um fio.
"Ficou essa sensação, fica a suspeita de que, na
verdade, isso (o resultado) tinha a ver com o processo
eleitoral. Mas eu posso dizer que não cabe ao
Judiciário definir, em um sentido tão profundo, como
vai ser o processo eleitoral. Não é dos juízes essa
decisão. É uma decisão popular, do processo
democrático como um todo."
Segundo Laura, este momento marcante
história brasileira, com o avanço de medidas contra os
direitos e a consolidação do golpe torna o Dia
Internacional da Mulher de 2018 ainda mais
significativo, já que a data internacional é um marco de
luta. "É um momento em que a gente tem de lutar e
resistir mais do que nunca, porque somos nós que
estamos sendo atacadas."
A única solução, conforme acredita, é a de
sempre: a resistência e a luta política. "Não me parece
que vai haver sucesso assim tão a curto prazo. Acho
que precisamos de um tempo para que, como
sociedade, nós entendamos o tamanho do problema.
Sim, porque estão apregoando que a situação está
melhorando, que está tudo bem, mas não está. Os
coletivos de trabalhadores, de mulheres, de negros,
têm de entender o tamanho do problema para se
organizar para que assim haja uma reviravolta, seja
legislativa, de compromissos eleitorais."
Fonte: Rede Brasil Atual

Paim cobra votação de lei
que iguala salários de
homens e mulheres
Em pronunciamento no Plenário, nesta
quinta-feira (8), o senador Paulo Paim (PT-RS)
cobrou a votação do projeto que garante
igualdade de salários entre homens e mulheres
que exerçam a mesma atividade na mesma
função. O PLC 130/2011, do deputado Marçal
Filho (PMDB-MS), estabelece multa para
combater a diferença de remuneração de acordo
com o gênero verificada no Brasil.
— É inaceitável que em pleno século 21
ainda ocorra esse tipo de prática. Não dá para
falar só em homenagem às mulheres, mas não se
vota um projeto importante como esse! Temos
que mudar esse quadro no qual a mulher ganhe
30% ou 40% a menos que o homem na mesma
atividade — observou.
Paim lembrou que o projeto, em
tramitação desde 2011, passou por várias
audiências públicas e está relatado e aprovado na
Câmara e no Senado, faltando apenas a votação
em Plenário. O senador destacou que a
Confederação das Mulheres de São Paulo faz uma
campanha para que o projeto seja aprovado.
— As mulheres brasileiras estão nesse
debate há muito tempo. Faz-se necessário, em
caráter urgente, uma campanha nacional pela
igualdade de salários. Eu faço aqui mais uma vez
um apelo à Casa, que a gente vote essa matéria,
se construa um acordo, um entendimento, e é
possível. Vamos aprovar e vai para a sanção, não
precisa retornar à Câmara dos Deputados — disse.
Fonte: Agência Senado
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Projeto que altera sistema
de desoneração da folha
pode ser votado na
próxima semana
A volta da contribuição previdenciária
sobre a folha de salários (PL 8456/17), um dos
itens da pauta econômica sugerida pelo governo,
pode ser votada já na semana que vem. O relator,
deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), disse que vai
reduzir o total de 56 setores beneficiados com a
contribuição sobre o faturamento, mas para um
número maior que os seis propostos pelo
governo.
"Setores que empregam muita gente e
aqueles que sofrem uma concorrência de
importados muito forte deveriam ser preservados.
Alguns países, como a China, entregam produtos
no Brasil com um preço muito baixo, a
concorrência é desleal. Pensamos também nos
setores que têm peso na pauta de exportações e
naqueles que têm relevância na qualidade do
emprego que produzem, que agregam valor à
economia brasileira."

Segundo o texto do Executivo, voltam a
contribuir sobre a folha de pagamento, com
alíquota de 20%, as companhias do ramo de
tecnologia da informação, teleatendimento,
hotelaria, comércio varejista e alguns segmentos
industriais, como vestuário, calçados e
automóveis.
A contribuição sobre a receita bruta
mensal ficará restrita às empresas de transporte
coletivo de passageiros rodoviário, metroviário e
ferroviário, de construção civil e de comunicação.
O objetivo é aumentar a arrecadação.
A desoneração da folha foi instituída por
lei em 2011 para incentivar a contratação de
pessoal, mas a ideia inicial era que ela acabasse
em 2014. O deputado Orlando Silva afirmou que
também agora está sendo negociado um prazo
para o fim do benefício.
Fonte: Agência Câmara

AGU cobra R$ 1,9 bilhão
de empresas responsáveis
por acidentes de trabalho
O Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e a Advocacia-Geral da União (AGU)
recuperaram, desde 2010, para os cofres públicos
mais de R$ 44 milhões gastos pela Previdência
Social com o pagamento de benefícios concedidos
a trabalhadores acidentados devido à negligência
dos empregadores.
Autora de mais de 5 mil ações regressivas
ajuizadas contra empresas acusadas de infringir as
regras de segurança do trabalho – incluindo a
obrigação de fiscalizar o uso de equipamentos de
proteção pelos seus empregados – a AGU calcula
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poder reaver até R$ 1,9 bilhão gastos pela
Previdência Social com o pagamento de benefícios
como
o
auxílio-doença,
auxílio-acidente,
aposentadoria por invalidez e pensão por morte. E
promete ampliar a atuação, priorizando as ações
coletivas e a análise de todos os acidentes fatais
ocorridos desde 2013 e que produziram a
obrigação do INSS pagar pensões por mortes.
“A Previdência Social tem a obrigação de
conceder os benefícios aos trabalhadores
acidentados ou a seus dependentes, mas quando
fica comprovado que o acidente ocorreu por
negligência do empregador que descumpriu
regras de segurança e saúde, a Previdência entra
com uma ação regressiva cobrando os valores
pagos. Caso contrário, quem estará arcando com
os custos desta negligência será toda a sociedade
brasileira”, explica o procurador federal Fernando
Maciel, coordenador da Equipe de Trabalho
Remoto da AGU que atua com ações regressivas
previdenciárias.
Desde 1988, a Constituição Federal
estabelece que cabe aos patrões pagarem as
despesas indenizatórias e reparações devidas aos
trabalhadores que se acidentarem por dolo ou
culpa de seus empregadores. Em 1991, a Lei nº
8213 determinou que a Previdência Social deve
processar quem negligenciar as normas de
segurança e higiene do trabalho criadas para
garantir proteção individual e coletiva no
ambiente laboral.
As leis, no entanto, demoraram a ser
seguidas. “Até 2007, esta não era uma atuação
prioritária. Eram ajuizadas, em média, 14 ações
regressivas por ano. Um número pouco
expressivo”, disse Maciel, ao explicar que a
situação só começou a mudar a partir de 2007,
quando o Conselho Nacional de Previdência Social

emitiu recomendação para que a legislação
passasse a ser cumprida com maior rigor.
“A partir daí, foram implementadas
medidas concretas e, já no ano seguinte, a AGU
designou procuradores federais para trabalhar
exclusivamente com a matéria. Desde 2008, o
número de ações ajuizadas foi aumentando, a
ponto de, hoje, calcularmos uma média de 500
processos ajuizados anualmente”, acrescentou o
procurador, ao destacando o caráter pedagógico
das eventuais punições econômicas.
De acordo com o Observatório Digital de
Saúde e Segurança do Trabalho, desenvolvido
pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e pela
Organização Internacional do Trabalho (OIT),
desde o início do ano passado, quase 680 mil
acidentes de trabalho foram notificados em todo
o país, num total de 2.368 mortes. Entre 2012 e
2016, só com o pagamento de benefícios
acidentários, a Previdência Social gastou mais de
R$ 26,2 bilhões.
Injustiça - Para o procurador-geral do
Trabalho, Ronaldo Curado Fleury, não é justo a
sociedade como um todo arcar com os custos
financeiros decorrentes da morte ou afastamento
de trabalhadores causados pela negligência de
maus empregadores.
“No Brasil, temos a cultura de que o
trabalhador acidentado não é mais problema da
empresa, mas sim da Previdência Social. Só que,
em muitos casos, os acidentes ocorrem por culpa
da empresa, por descumprimento de normas de
segurança do trabalho e saúde. Não é justo a
sociedade pagar por essas despesas, que
contribuem para aumentar o chamado déficit da
Previdência Social”, disse o procurador-geral.
Fonte: Agência Brasil
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Votaram pela procedência da ação da PGR
os ministros Luís Roberto Barroso (relator),
Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber,
Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello,
Marco Aurélio e Cármen Lúcia.
A norma foi questionada no Supremo pela
Procuradoria-Geral da República (PGR). Caso a
regra fosse mantida, permitiria o atraso do
cumprimento da decisão que determinou a
cassação do político, que poderia permanecer no
cargo, até que eventual recurso contra decisão
fosse julgado pelo STF, última instância da Justiça.
Fonte: Agência Brasil

Novas eleições podem ser
convocadas após cassação
de mandato
O TRT 2 (Tribunal Regional do Trabalho da
2ª Região SP) decidiu manter a obrigatoriedade do
imposto sindical nos salários de trabalhadores
ligados ao sindicato da alimentação de São Paulo.
O tribunal considerou inconstitucionais os
artigos da reforma trabalhista que tinham
definido o recolhimento como voluntário.
A liminar –ordem judicial provisória– é a
primeira do tipo no país.
Ela beneficia o Sindeeia-SP (Sindicato Dos
Trabalhadores em Indústrias de Alimentos de São
Paulo), ligado à Força Sindical. Por unanimidade, o
Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu hoje (8)
que novas eleições podem convocadas quando
um político eleito tiver o mandato cassado pelo
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Após dois dias de
julgamento, a Corte entendeu que a regra da
reforma eleitoral de 2015 que condicionou a
perda do mandato ao trânsito em julgado do
processo é inconstitucional.

TST mantém reintegração
e plano de saúde de
empregado até conclusão
de ação trabalhista
A Subseção II Especializada em Dissídios
Individuais do Tribunal Superior do Trabalho
negou provimento a recurso ordinário em
mandado de segurança impetrado pela General
Motors do Brasil Ltda. contra decisão que
determinou a reintegração e o restabelecimento
do plano de saúde de um operador de produção
que discute na Justiça do Trabalho a validade de
sua dispensa, ocorrida durante o tratamento de
doença adquirida por conta da atividade laboral.
Para a relatora, ministra Maria Helena Mallmann,
“a decisão conferiu efetividade à prestação
jurisdicional que tem por finalidade proteger a
saúde do trabalhador em detrimento de questões
concernentes ao patrimônio da empresa”.
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Na reclamação trabalhista de fundo, a
reintegração e o restabelecimento do plano foram
determinados em tutela de urgência pelo juízo da
2º Vara do Trabalho de Gravataí (RS) com base em
laudo pericial que confirmou que a lesão
(epicondilite lateral, conhecida como “cotovelo de
tenista”) decorreu das atividades desempenhadas
na montadora. Contra essa decisão, a GM
impetrou o mandado de segurança no Tribunal
Regional do Trabalho da 4ª Região (RS)
sustentando que o operador não era detentor de
estabilidade e estava em perfeita aptidão física no
momento da dispensa. Ressaltou ainda que não
houve supressão do plano de saúde, pois o
operador não manifestou interesse na sua
manutenção.
O Tribunal Regional, no entanto, rejeitou a
ação mandamental e manteve a tutela
antecipada, destacando a possibilidade de demora
da resolução do mérito da reclamação principal e
o fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação para o empregado.
TST - A montadora, no recurso ordinário à
SDI-2, sustentou a inexistência do chamado
“perigo da demora”, pois o empregado estaria
recebendo
auxílio
previdenciário.
“A
determinação se embasou tão somente no
reconhecimento de nexo causal pela perícia
médica, porém sequer foi aberto prazo para
impugnação”, afirmou.
A ministra Maria Helena Mallmann, no
entanto, concluiu que não houve ilegalidade ou
abuso de direito na decisão, e assinalou que o
entendimento do TST é no sentido de que não há
direito líquido e certo a ser oposto contra ato de
juiz que, antecipando a tutela jurisdicional,
determina a reintegração do empregado até a
decisão final do processo, quando demonstrada a

razoabilidade do direito discutido. “O rompimento
do vínculo empregatício na constância do
tratamento da doença implica dano de difícil
reparação para o trabalhador, pois soma à
situação, por si só delicada, um prejuízo financeiro
que atinge a sua própria subsistência”, afirmou. A
decisão foi unânime.
Processo: RO-20633-06.2017.5.04.0000
Fonte: TST
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