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Reforma trabalhista faz
trabalhador mais pobre
abrir mão de direitos
Segundo levantamento do Ministério do
Trabalho, as demissões por acordo somaram 112
mil de novembro de 2017 a agosto deste ano.
Autorizada pela reforma trabalhista, esta forma
de desligamento estimula o trabalhador a abrir
mão de direitos como seguro-desemprego e
também reduz o valor da rescisão e do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) a que ele
teria direito.
Railídia Carvalho
De acordo com os números, vigilantes,
faxineiros, porteiros e trabalhadores do comércio
são os mais atingidos pela demissão por acordo,
implementada pela reforma trabalhista de Temer.
Em recente entrevista ao Portal Clemente
Ganz, diretor técnico do Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese)
alertou para essa categoria de trabalhadores que,
historicamente mais fragilizados na organização
econômica do trabalho, tem sido os mais
prejudicados pela reforma.
A demissão por comum acordo permite que
a empresa pague uma multa de apenas 20% sobre o
saldo do FGTS e também reduza em 50% o valor do
aviso-prévio. O trabalhador pode movimentar 80%
do valor que a empresa depositou na conta do FGTS
mas abre mão do direito ao seguro-desemprego.

“É a precarização dos mais pobres e mais
necessitados”, avaliou ao Portal Vermelho Miguel
Torres, presidente da Força Sindical. Considerando
apenas agosto deste ano, quando aconteceram
15.010 demissões neste molde, houve uma alta de
9% já que em julho foram registradas 13.738
demissões por acordo. Em fevereiro, esses
desligamentos alcançaram quase 18 mil.
Miguel definiu como gravíssima a situação.
“Esse trabalhador vai voltar a ser contratado como
mão de obra intermitente. É o grande risco. São
trabalhadores irmãos que vão passar por muita
dificuldade para conseguir outro trabalho e quando
conseguir será precarizado, ganhando menos e sem
proteção”, avaliou.
“É problemática porque essa possibilidade
submete o trabalhador a uma chantagem. O
empregador ameaça demitir o trabalhador por justa
causa como forma de convencer esse empregado a
assinar rescisão por acordo e aí o trabalhador
renuncia aos direitos”, diz Magnus Farkatt,
advogado trabalhista.
Ele reiterou que a reforma trabalhista cada
vez mais revela que não foi criada para gerar
empregos. “Foi inspirada em um documento da
Confederação Nacional da Indústria de 2013 com o
propósito de diminuir o custo da produção
penalizando o trabalhador. A orientação é que o
trabalhador não se submeta e procure o sindicato
para denunciar”, disse Magnus.
Fonte: Portal Vermelho
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MPT alerta: coação da
empresa no voto do
trabalhador é violação
trabalhista
O Ministério Público do Trabalho (MPT)
divulgou, nesta segunda-feira (1°), nota pública
para alertar as empresas e a sociedade de que é
proibida a imposição, coação ou direcionamento
nas escolhas políticas dos empregados. O objetivo
é garantir o respeito e a proteção à intimidade e à
liberdade do cidadão-trabalhador no processo
eleitoral, no ambiente de trabalho.
De acordo com a nota, tal prática pode
caracterizar discriminação em razão de orientação
política, irregularidade trabalhista que pode ser
alvo de investigação e ação civil pública por parte
do MPT. Para o procurador-geral do trabalho,
Ronaldo Curado Fleury, a interferência por parte
do empregador sobre o voto de seus empregados
pode, ainda, configurar assédio moral.
Eventuais violações ao direito fundamental
dos trabalhadores à livre orientação política no
campo das relações de trabalho podem ser
denunciadas ao MPT no seguinte endereço:
www.mpt.mp.br.
“Se ficar comprovado que empresas estão,
de alguma forma e ainda que não diretamente,
sugestionando os trabalhadores a votar em
determinado candidato ou mesmo condicionando
a manutenção dos empregos ao voto em
determinado candidato, essa empresa vai estar
sujeita a uma ação civil pública, inclusive com
repercussões no sentido de indenização pelo dano

moral causado àquela coletividade”, explica
Fleury.
A nota é resultado da necessária proteção,
pelo Ministério Público do Trabalho, do regime
democrático no contexto das relações de
trabalho, e tem como destinatários todos os
empresários que, visando a beneficiar quaisquer
candidatos ou partidos, pratiquem a conduta
ilegal.
O MPT atuará nos limites de suas
atribuições para apurar a questão na esfera
trabalhista.
Fonte: MPT

Dono da Havan coage
funcionários a votar em
Bolsonaro
Em vídeo, o empresário Luciano Hang,
entusiasta da candidatura do deputado, ameaça
não "abrir mais as lojas" se a esquerda ganhar as
eleições
Um dos empresários mais engajados na
campanha a favor de Jair Bolsonaro, Luciano
Hang, dono da rede de lojas Havan, publicou um
vídeo no qual ameaça os funcionários que não
votarem em seu candidato preferido.
Hang afirma que faz pesquisas em suas
lojas para saber em quem os trabalhadores
pretendem votar. Segundo o empresário, “vamos
virar uma Venezuela se a esquerda ganhar” e
promete repensar “o planejamento” da rede nos
próximos anos.
“Talvez a Havan não vai abrir mais lojas
(sic). E aí se eu não abrir mais lojas ou se nós
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voltarmos para trás? Você está preparado para
sair da Havan? Você está preparado para ganhar a
conta da Havan? Você que sonha em ser líder,
gerente, e crescer com a Havan, você já imaginou
que tudo isso pode acabar no dia 7 de outubro?”
O empresário cita números de sua
pesquisa interna. De acordo com o levantamento,
30% dos “colaboradores” da Havan pretendem
votar branco ou nulo. “Depois não adianta
reclamar. Se você não for votar, se você anular
seu voto, se você votar em branco e depois do dia
7 nosso país lamentavelmente ganha a esquerda e
nós vamos virar uma Venezuela (sic). Vou dizer
para vocês, até eu vou jogar a toalha”.
Hang também tem comprado espaço
publicitário em canais de tevê de Santa Catarina,
sede da rede, para fazer campanha a favor de
Bolsonaro. Na publicidade, funcionários da Havan
são obrigados a fazer figuração enquanto o patrão
alerta para os “riscos de comunismo” no Brasil.
Fonte: Carta Capital

Proposta permite a
aposentado especial seguir
trabalhando
Tramita na Câmara dos Deputados o
Projeto de Lei 10139/18, do deputado Pepe
Vargas (PT-RS), que permite ao aposentado
especial permanecer no trabalho se assim quiser.
A aposentadoria especial é concedida ao
trabalhador sujeito a condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física
durante 15, 20 ou 25 anos.

O texto quer revogar trecho previsto na Lei
de Benefícios Previdenciários (Lei 8.213/91) que
cancela a aposentadoria especial se o empregado
voltar a trabalhar.
De acordo com Vargas, a lei atual equipara
uma aposentadoria especial, contributiva e
programável, à aposentadoria por invalidez com
cunho securitário e imprevisível, reservada a
quem não tem mais condições de laborar. “Não se
pode obrigar trabalhador não inválido e
especializado a abrir mão de verba alimentar e
salarial; pelo contrário, há de se garantir o direito
de escolha do segurado”, disse.
Vargas acredita que a mudança trará maior
segurança jurídica e reduzirá o número de ações
judiciais. “Estará claro, por via legal e não mais
judicial, que é lícita a permanência no labor
especial”.
Tramitação - A proposta tramita em
caráter conclusivo e será analisada pelas
comissões de Seguridade Social e Família; e de
Constituição e Justiça e de Cidadania.
Fonte: Agência Câmara
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Empresa de celulose é
responsabilizada por
acidente de trajeto
A Subseção I Especializada em Dissídios
Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho
reconheceu a responsabilidade da Votorantim
Celulose e Papel S.A. pelo acidente que vitimou um
operador de equipamento hidráulico que retornava
para casa após a jornada de trabalho em transporte
fornecido pela empresa. O colegiado fixou em R$
600 mil a indenização a ser dividida entre a viúva e
os dois filhos do empregado falecido.
Conforme
relatado
na
reclamação
trabalhista, o ônibus, contratado pela Votorantim
para transportar seus empregados, bateu de frente
com uma carreta carregada de combustível nas
proximidades do distrito de Três Lagoas (MT). O
operador morreu carbonizado. Na ação, os
herdeiros pleiteavam o reconhecimento da
responsabilidade da empresa e o recebimento de
indenização por danos morais e materiais.
A empresa, em sua defesa, argumentou que
o acidente fora causado por motorista “exclusivo”
de empresa contratada para realizar o transporte de
funcionários, o que afastaria sua responsabilidade.
Culpa - O juízo da Vara do Trabalho de Capão
Bonito (SP) declarou a incompetência da Justiça do
Trabalho para julgar o caso porque os autores da
ação (herdeiros) não mantinham relação contratual
com a empresa. A sentença foi reformada pelo TRT
da 15ª Região (Campinas/SP), que, embora
reconhecendo a competência da Justiça do
Trabalho, afastou a responsabilidade da Votorantim.
Segundo o TRT, o acidente de trajeto que
vitimou o empregado não teve vinculação direta
com o trabalho por ele desenvolvido (causalidade

indireta). Esse entendimento foi mantido pela
Segunda Turma do TST, que negou provimento ao
recurso de revista dos herdeiros.
Ônus e risco - No julgamento de embargos à
SDI-1, o relator, ministro Cláudio Brandão, destacou
que a jurisprudência do TST vem se firmando no
sentido de que a responsabilidade em casos como
esse é objetiva. Ele explicou que o contrato de
transporte é acessório ao contrato de trabalho, e a
empresa, ao fornecer transporte aos seus
empregados, equipara-se ao transportador,
assumindo o ônus e o risco dessa atividade. “Se, em
virtude desse risco (inerente ao transporte
terrestre), o acidente é causado, a responsabilidade
objetiva se impõe”, ressaltou.
Ainda segundo o relator, no momento do
acidente, o empregado “não era um simples
passageiro” e estava no ônibus porque cumpria
ordens recebidas do empregador.
Por maioria, a SDI-1 deu provimento aos
embargos e condenou a empresa ao pagamento de
indenização por dano moral e por dano material,
esta na forma de pensionamento mensal vitalício
aos herdeiros até o ano em que o empregado
completaria 72 anos.
Fonte: TST
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