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BOLETIM 557
Brasília, 24 de abril de 2018

Movimento BASTA!
realiza ato para
estimular candidaturas
comprometidas com os
trabalhadores e a
sociedade
Poucos meses da eleição, o
sindicalismo se articula para influir
no cenário político e eleger
candidatos do campo progressista.
Evento ocorrerá a partir das 14:30 h
no Hotel Nacional (Brasília).
O Movimento Basta! e o Fórum Sindical
dos Trabalhadores (FST), que congrega 22
confederações nacionais laborais, realizam ato
hoje, em Brasília, com o objetivo de traçar uma
estratégia de ação para a eleição de
parlamentares comprometidos com a sociedade
nas eleições de 2018.
Nascido durante um Fórum, em janeiro, o
movimento “Basta!” já reúne dezenas de
entidades da iniciativa privada e do setor público,
centrais
sindicais,
organizações
nãogovernamentais, associações ligadas à imprensa e
outras representações.

Segundo o movimento, com a proximidade
das eleições, é fundamental o eleitor estar atento
para uma escolha consciente, analisando com
rigor a trajetória, o perfil, os compromissos e os
interesses dos candidatos. Sem mudar a
composição do Congresso, o Brasil não avança.
O “Basta!” avaliará os candidatos,
observando a “ficha limpa” e os compromissos
com a agenda social. A meta do movimento é
contribuir para eleger para deputado federal cerca
de 100 candidatos progressistas.
Renovação - Se o sindicalismo busca
renovar o Congresso, os atuais parlamentares
tentarão manter os mandatos. De acordo com a
edição janeiro/fevereiro do Boletim do DIAP, o
número de candidatos à reeleição tende a ser
maior que a média histórica, considerando as 7
últimas eleições.
Segundo orienta o jornalista Antônio
Augusto de Queiroz, diretor de Documentação do
DIAP e consultor parlamentar, para evitar a
eleição de um Congresso mais retrógrado é
fundamental que movimentos populares unam
esforços, em âmbito nacional e estadual, para
ampliar sua representação no Congresso e tentar
barrar os retrocessos.
Fonte: DIAP
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Reforma trabalhista:
queda da MP 808/2017
indica descaso com legado
social da Constituição e
traz insegurança jurídica
Deixa de valer, a partir desta segunda
(23/4), a Medida Provisória (MP) 808/2017, que
regulamentou alguns pontos da reforma
trabalhista (Lei 13.467/2017). Com a queda da
MP, dispositivos polêmicos da Reforma - e,
segundo a Anamatra, inconstitucionais -, como o
que limita a indenização do dano extrapatrimonial
com base no salário do trabalhador, o que permite
a negociação individual da jornada 12x36, o que
alarga a possibilidade de gestantes trabalharem
em ambientes insalubres e o que prevê a figura do
“trabalhador autônomo exclusivo”, voltam a fazer
parte da realidade do mercado de trabalho
brasileiro.
Na avaliação do presidente da Associação,
juiz Guilherme Feliciano, a caducidade da Medida
coroa o triste cenário inaugurado pela Lei
13.467/2017. “A caducidade da MP por decurso
de prazo representa claro descaso para com a
preservação do patrimônio jurídico social legado
pela Constituição Federal de 1988 e confirma o
epílogo funesto do processo de desconstrução do
Estado Social que segue caminhando, agora com
braços abertos para a própria tese do
‘enxugamento’ da Justiça do Trabalho, que já volta
a ser entoado por parte da grande mídia. O
cidadão deve estar alerta para isto”, observa.

O magistrado recorda também a
tramitação em tempo recorde do respectivo
projeto de lei - o PL n/º 6.787/2016 - na Câmara
dos Deputados e depois no Senado da República,
já sob a promessa do Governo de que as
inconstitucionalidades e os excessos seriam
corrigidos via vetos e/ou medida provisória.
“Entretanto, não houve vetos quaisquer e a MP
editada pela Presidência da República, no apagar
das luzes de 2017, agora serve apenas como
argumento para que o Governo diga que ‘cumpriu
a sua parte’”, critica. “O suposto ‘acordo’
celebrado ao tempo da tramitação no Senado porque, dizia-se, ‘o Brasil tinha pressa, - foi
flagrantemente desonrado. É preciso que os
parlamentares que então votaram a favor daquele
texto, fiando-se nesse malsinado “acordo” de
correções futuras, reflitam agora sobre o que se
poderá fazer, no Parlamento, para sanar as graves
distorções que voltarão a vigorar plenamente”.
Guilherme Feliciano explica que, com a
queda da MP 808, agrava-se ainda mais o cenário
de insegurança jurídica inaugurado pela Reforma.
“Muito se tem falado sobre a redução do número
de ações trabalhistas após a Reforma, como se aí
houvesse um grande ganho; mas pouco se fala a
respeito das razões desta redução. O acesso à
Justiça foi tolhido com a edição da lei,
notadamente em virtude da gratuidade judiciária
fictícia que passou a prever - ponto que foi,
inclusive, questionado no STF pela própria
Procuradoria-Geral da República, estando pautado
para o início de maio -, aliada ao novo regime de
sucumbência honorária. Muitos trabalhadores
agora temem procurar a Justiça do Trabalho por
variados motivos, entre eles o temor de sair com
dívidas e, por outro lado, o medo do desemprego,
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em um mercado de trabalho que se torna cada vez
mais precário”, explica.
PRECARIZAÇÃO - A precarização dos
contratos trabalhistas é outra preocupação do
presidente da Anamatra. “A Reforma Trabalhista,
piorada com a caducidade da MP 808/2017, atinge
direitos básicos do trabalhador, como a
indisponibilidade absoluta dos direitos sociais
fundamentais do art. 7º da Constituição - exceção
feita às questões de jornada, de irredutibilidade
salarial e de turnos ininterruptos - e o direito pleno e
irrenunciável a um meio ambiente do trabalho
equilibrado”, lembra Feliciano. Neste ponto, com a
queda da MP 808, deixa de valer formalmente a
quarentena para os trabalhadores celetistas
poderem ser demitidos e recontratados como
intermitentes.
Os argumentos do magistrado parecem ter
eco em dados recentes divulgados pelo IBGE.
Segundo recente levantamento, o crescimento de
postos de trabalho no Brasil, em 12 meses, deve-se
basicamente ao mercado informal. As estatísticas
revelam que foram criadas 1,848 milhão de vagas
em 12 meses, até janeiro, mas essa expansão vem
do emprego sem carteira (986 mil) e do trabalho por
conta própria (581 mil). “O panorama econômico
que se desenha põe em xeque a ‘ratio’ da Reforma
Trabalhista, particularmente nas alterações que
introduziram modalidades juridicamente mais
precárias de contratação. A prestação de serviços de
autônomo exclusivo implica em informalidade e o
contrato de trabalho intermitente, se permite inflar
as estatísticas do emprego formal, pode ser vazio de
conteúdo, autorizando meses de contratação sem
qualquer salário. Na prática, em situações como
esta, a condição social será a mesma de um
trabalhador informal”, pondera.
Fonte: Anamatra

Decreto deve ajustar
reforma trabalhista, após
MP perder validade
O governo deve editar nos próximos dias
um decreto para ajustar pontos polêmicos da
reforma trabalhista. Esses trechos já haviam sido
alterados pela MP 808/17, em vigor desde
novembro do ano passado, mas perderão a
validade a partir desta terça-feira (24), já que o
Congresso perdeu o prazo para transformar as
modificações definitivamente em Lei.
A MP (808/17) foi editada, mas sequer
começou a tramitar na primeira fase de análise,
no caso, uma comissão especial composta por
senadores e deputados. Sem acordo e com quase
mil emendas apresentadas ao texto, nem o relator
dessa comissão chegou a ser designado.
Mudanças - A medida provisória deixava
claro que as mudanças da lei se aplicavam, na
integralidade, aos contratos de trabalho vigentes.
Além disso, ela tratava de polêmicas como, por
exemplo, contrato intermitente, negociação
coletiva, jornada 12 x 36 e atividade insalubre
desenvolvida por gestantes e lactantes. Com a
perda de validade da MP, voltam a valer as regras
anteriores.
O texto definia que valores de indenização
por dano moral deveriam ter como referência o
teto de benefício do Regime Geral de Previdência
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Social (hoje em 5,6 mil). Agora, o limite deve ser o
último salário contratual do empregado — até
três vezes, quando a ofensa é de natureza leve e,
nos casos gravíssimos, chega a 50 vezes.
Também deixa de ser obrigatória a
necessidade de acordo ou convenção coletiva
para a jornada 12 x 36 horas: a Lei 13.467/17
permite a prática mediante acordo individual
escrito.
A reforma trabalhista não mais impede que
grávidas atuem em atividade insalubre, enquanto
a MP determinava o afastamento da funcionária
durante toda a gestação. Outro ponto diz que
quando um profissional autônomo é contratado,
deixa de existir impedimento para cláusula de
exclusividade. Com a perda de validade da MP,
também acaba com a quarentena de 18 meses
para o empregado celetista demitido retornar à
mesma empresa com outro contrato, na
modalidade intermitente.
A não aprovação da medida também acaba
com a garantia de que a gorjeta não pertence aos
patrões e sim aos empregados. A regra, que
determinava inclusive que o valor recebido pelo
trabalhador como gorjeta deveria ser anotado na
carteira de trabalho, passa a não existir mais.
Insegurança jurídica
Para a advogada trabalhista, Márcia Brandão
Leite, a partir de agora, as pessoas que
ingressaram com ações trabalhistas no período de
vigência da MP, devem ter suas questões
decididas caso a caso. Ainda segundo a
especialista, isso gera uma grande insegurança
jurídica. “A questão maior é o seguinte: muitas
empresas aplicaram a MP. E agora o que isso
gera? Com a queda da medida provisória volta
literalmente e integralmente a reforma
trabalhista, a Lei 13 467. É uma insegurança

jurídica. O que vai acontecer para as empresas
que aplicaram? Vai ter que ser decidido, em
havendo uma demanda, caso a caso”, avaliou.
Ainda na opinião da especialista, a demora da
edição de um decreto ou outra proposição
legislativa agrava o quadro de insegurança
jurídica. “Se houver um decreto, até lá, os
profissionais não tem com que trabalhar, porque
ainda não tem posição dos tribunais, é tudo muito
novo. O que acontece na verdade, o que a gente
tem visto são decisões contraditórias do
entendimento de cada juiz”, ponderou.
Fonte: Agência Brasil

Jucá diz que governo pode
editar decretos e enviar
nova medida provisória
O líder do governo, senador Romero Jucá
(PMDB-RR), disse que o presidente Michel Temer
deverá editar uma série de decretos e outra
medida provisória para manter a validade dos
pontos da Reforma Trabalhista que caducaram
com fim do prazo de validade da MP 808/2017.
Editada em novembro, a medida sequer foi
votada pela comissão mista por falta de acordo.
Entre os pontos suspensos estão a definição da
jornada 12x36 por convenção, a atuação de
grávidas e lactantes em trabalho insalubre e a
remuneração com base no teto da Previdência.
O senador Paulo Paim (PT-RS) quer votar
no dia 10 de maio, na Comissão de Direitos
Humanos, uma nova reforma da CLT.
Fonte: Agência Senado
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CDH debate acidentes de
trabalho em audiência
Segurança e saúde no trabalho serão
temas de audiência pública na Comissão de
Direitos Humanos e Legislação Participativa
(CDH) nesta terça-feira (24). A iniciativa é do
senador Paulo Paim (PT-RS), vice-presidente da
comissão, que quer tratar do assunto sob a ótica
das vítimas de acidente e doenças relacionadas
ao trabalho.
De acordo com dados do último Anuário
Estatístico da Previdência Social (Aepes),
durante o ano de 2016 foram registrados 578,9
mil acidentes do trabalho no INSS. Comparado
com 2015, o número de acidentes de trabalho
teve um decréscimo de quase 7%.
Do total de acidentes, 74,5% foram
acidentes típicos, 22,7% de trajeto e 2,6% de
doenças do trabalho. A maioria das vítimas era
do sexo masculino (69,4%). Ainda segundo a
Previdência,
em
2017
havia
240.638
trabalhadores afastados do trabalho, recebendo
auxílio-doença.
A audiência pública será realizada em caráter
interativo, com a possibilidade de participação
popular. Quem tiver interesse em participar
pode fazê-lo por meio do Portal e-Cidadania
(www.senado.leg.br/ecidadania) e do Alô
Senado, através do número-0800612211.
A reunião está marcada para 14h30, na
sala 6 da Ala Nilo Coelho.

Fonte: Agência Senado

Acidentes com quedas
levaram 161 trabalhadores
à morte em 2017
No
ano
passado,
das
349.579
comunicações de acidentes de trabalho (CATs)
feitas pelas empresas ao Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), 37.057 se referiam a quedas
– 10,6% dos registros.
As ocorrências chamam a atenção pela
gravidade. Entre os acidentes fatais de trabalho no
último ano, as quedas representaram 14,49% do
total. Das 1.111 mortes em ambiente de trabalho
registradas no ano passado, 161 foram causadas
por quedas.
Os dados revelam que os locais onde mais
acontecem acidentes por queda são a construção
civil, o transporte de carga, o comércio e
hospitais. Esses acidentes geralmente têm relação
com escadas, andaimes e estruturas e veículos
motorizados. No ano passado, 56 trabalhadores
morreram após caírem de andaimes e plataformas
e 34 de veículos, como caçambas de caminhões.
Somados os números de acidentes e óbitos
causados por quedas entre serventes de obras e
pedreiros, trabalhadores da construção civil,
foram 1.796 acidentes e 24 mortes em 2017.
De acordo com o Ministério do Trabalho,
há regulamentação definida para evitar esse tipo
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de acidente – que geralmente acontece quando as
normas de segurança são desrespeitadas. A
norma 35 trata do trabalho em altura e a norma
18 estabelece regras para trabalho na indústria da
construção civil.
Os motoristas de caminhão sofreram 1.782
quedas e foram registradas 16 mortes em 2017.
De acordo com especialistas do Ministério do
Trabalho, as quedas mais graves entre esses
profissionais ocorrem durante a manipulação da
carga e na subida e descida da carroceria. Isso
poderia ser evitado com a instalação de cabos de
aço, conhecidos como “linha de vida” ou outros
pontos seguros de ancoragem para o uso de cinto
de segurança contra quedas.
Fonte: Agência Brasil

Senador quer política de
combate ao trabalho
escravo
O senador Paulo Rocha (PT-PA) defendeu a
criação de uma política de combate ao trabalho
escravo no Brasil. Segundo ele, nos últimos cinco
anos, cerca de 50 mil trabalhadores brasileiros se
acharam nessa situação, dos quais, 80%, em
condições degradantes.
Paulo Rocha disse ser imprescindível a
atualização e a divulgação da chamada “lista suja
dos empregadores”, aqueles que submetem seus
funcionários a condições análogas às de
escravidão. E criticou o presidente da República,
Michel Temer, por ter tentado, segundo o
senador, impedir a publicação periódica desses

dados, por meio da Portaria do Ministério do
Trabalho 1.129, de 2017.
Para Paulo Rocha, a medida atendeu a
interesses de parlamentares, em troca de votos
para livrar o presidente das denúncias de
obstrução de Justiça e organização criminosa.
— Eles querem menos investigação, menos
divulgação dos atos contra os direitos humanos. A
elite tem esse interesse de esconder o mundo real
em que se encontra o nosso país.
Fonte: Agência Senado
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