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BOLETIM 340
Brasília, 27 de abril de 2017
SÓ A MOBILIZAÇÃO DOS
TRABALHADORES PARA BARRAR
ESSES RETROCESSOS

Câmara promove o
maior desmonte da
legislação trabalhista de
todos os tempos
O plenário da Câmara dos Deputados
concluiu, na madrugada desta quinta-feira (27), a
votação do projeto de lei da reforma trabalhista
(PL 6787/16, do Poder Executivo). O texto altera a
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para
prever, entre outras medidas, a prevalência do
acordo sobre a lei, regras para o trabalho
intermitente e o fim da contribuição sindical
obrigatória e da ajuda do sindicato na rescisão
trabalhista. Foram 296 votos favoráveis e 177
contrários. A matéria será enviada ao Senado
Aprovada na forma do substitutivo do
relator, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), a
proposta estabelece que a convenção coletiva e o
acordo coletivo de trabalho prevalecerão sobre a
lei em 16 pontos diferentes, como jornada de
trabalho, banco de horas anual, intervalo mínimo
de alimentação de meia hora, teletrabalho,
regime de sobreaviso e trabalho intermitente.
Poderão ser negociados ainda o enquadramento

do grau de insalubridade e a prorrogação de
jornada em ambientes insalubres, sem licença
prévia do Ministério do Trabalho.
DEPUTADOS DO PMDB - PSDB - PP - PTB DEM - PPS - PR - PRB - PSD - APROVARAM O
TEXTO, QUE, AGORA, APÓS VOTAÇÃO DOS
DESTAQUES, VAI AO SENADO, ONDE SE ESPERA,
QUE MUITAS DAS BARBARIDADES CONTRA O
TRABALHADOR BRASILEIRO SEJAM REJEITADOS.
(veja no site da CONTRICOM como votou cada
parlamentar)
Fonte: Comunicação CONTRICOM

Confira os principais
pontos da proposta


Negociação
Negociação entre empresas e trabalhadores vai
prevalecer sobre a lei para pontos como:
parcelamento das férias em até três vezes;
jornada de trabalho, com limitação de 12 horas
diárias e 220 horas mensais; participação nos
lucros e resultados; jornada em deslocamento;
intervalo entre jornadas (limite mínimo de 30
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minutos); extensão de acordo coletivo após a
expiração; entrada no Programa de SeguroEmprego; plano de cargos e salários; banco de
horas, garantido o acréscimo de 50% na hora
extra; remuneração por produtividade; trabalho
remoto; registro de ponto. No entanto, pontos
como fundo de garanta, salário mínimo, 13º
salário e férias proporcionais não podem ser
objeto de negociação.








Fora da negociação
As negociações entre patrões e empregados não
podem tratar de FGTS, 13º salário, segurodesemprego
e
salário-família
(benefícios
previdenciários), remuneração da hora de 50%
acima da hora normal, licença-maternidade de
120 dias, aviso prévio proporcional ao tempo de
serviço e normas relativas à segurança e saúde do
trabalhador.
Trabalho intermitente
Modalidade pela qual os trabalhadores são pagos
por período trabalhado. É diferente do trabalho
contínuo, que é pago levando em conta 30 dias
trabalhados, em forma de salário. O projeto prevê
que o trabalhador receba pela jornada ou diária,
e, proporcionalmente, com férias, FGTS,
previdência e 13º salário.

sindicatos. Ela passa a ser feita na própria
empresa, na presença dos advogados do
empregador e do funcionário – que pode ter
assistência do sindicato. Segundo o relator, a
medida agiliza o acesso do empregado a
benefícios como o saque do FGTS.






Jornada de 12 x 36 horas
O projeto estabelece a possibilidade de jornada de
12 de trabalho com 36 horas de descanso.
Segundo o relator, a jornada 12x36 favorece o
trabalhador, já que soma 176 horas de trabalho
por mês, enquanto a jornada de 44 horas soma
196 horas.



Ações trabalhistas
O trabalhador será obrigado a comparecer às
audiências na Justiça do Trabalho e arcar com as
custas do processo, caso perca a ação. Hoje, o
empregado pode faltar a até três audiências
judiciais.



Terceirização
O projeto propõe salvaguardas para o trabalhador
terceirizado, como uma quarentena de 18 meses

Fora do trabalho intermitente
Marinho acatou emendas que proíbem a
contratação por meio de contrato de trabalho
intermitente de aeronautas, que continuarão
regidos por lei específica.
Rescisão contratual
O projeto de lei retira a exigência de a
homologação da rescisão contratual ser feita em

Trabalho em casa
Regulamentação de modalidades de trabalho
por home office (trabalho em casa), que será
acordado previamente com o patrão – inclusive o
uso de equipamentos e gastos com energia e
internet.
Representação
Representantes dos trabalhadores dentro das
empresas não precisam mais ser sindicalizados.
Sindicatos continuarão atuando nos acordos e nas
convenções coletivas.
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para impedir que a empresa demita o trabalhador
efetivo para recontratá-lo como terceirizado.


Contribuição sindical
A proposta torna a contribuição sindical optativa.
Atualmente, o pagamento é obrigatório para
empregados sindicalizados ou não. O pagamento
é feito uma vez ao ano, por meio do desconto
equivalente a um dia de salário do trabalhador.



Sucessão empresarial
O projeto prevê que, no caso em que uma
empresa adquire outra, as obrigações trabalhistas
passam a ser de responsabilidade da empresa
sucessora.



Ambiente insalubre
Marinho acatou emenda sugerida pela deputada
Laura Carneiro (PMDB-RJ) que determina o
afastamento de mulheres grávidas de ambientes
considerados insalubres em grau máximo. Nas
atividades insalubres em graus médio e leve, o
afastamento depende de atestado de médico de
confiança da trabalhadora que recomende o
afastamento durante a gestação.



Justiça do Trabalho
O projeto torna mais rigorosos os pressupostos
para uma ação trabalhista, limita o poder de
tribunais de interpretarem a lei e onera o
empregado que ingressar com ação por má fé. Em
caso de criação e alteração de súmulas nos
tribunais, por exemplo, passa a ser exigida a
aprovação de ao menos dois terços dos ministros
do Tribunal Superior do Trabalho. Além disso, a
matéria tem que ter sido decidida de forma
idêntica por unanimidade em pelo menos dois

terços das turmas, em pelo menos dez sessões
diferentes.


Regime parcial
O parecer do relator estabelece que trabalho em
regime de tempo parcial é de até 30 horas
semanais, sem a possibilidade de horas
suplementares por semana, ou de 26 horas por
semana – neste caso com a possibilidade de 6
horas extras semanais. As horas extras serão
pagas com o acréscimo de 50% sobre o saláriohora normal. Atualmente, trabalho em regime de
tempo parcial é aquele que tem duração máxima
de 25 horas semanais e a hora extra é vedada.



Multa
Na proposta original, apresentada pelo governo, a
multa para empregador que mantém empregado
não registrado era de R$ 6 mil por empregado,
valor que caía para R$ 1 mil para microempresas
ou empresa de pequeno porte. Em seu parecer,
porém, Rogério Marinho reduziu o valor da multa,
respectivamente, para R$ 3 mil e R$ 800.
Atualmente, a empresa está sujeita a multa de um
salário mínimo regional, por empregado não
registrado, acrescido de igual valor em cada
reincidência.
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Recontratação
O texto modifica o substitutivo anterior para
proibir uma empresa de recontratar, como
terceirizado, o serviço de empregado demitido por
essa mesma empresa. Modifica a Lei 6.019/74.



Tempo de deslocamento
O tempo despendido pelo empregado até o local
de trabalho e para o seu retorno, por qualquer
meio de transporte, não será computado na
jornada de trabalho. A CLT, hoje, contabiliza como
jornada de trabalho deslocamento fornecido pelo
empregador para locais de difícil acesso ou não
servido por transporte público. Segundo Rogério
Marinho, o dispositivo atual desestimula o
empregador a fornecer transporte para seus
funcionários.



Acordos individuais
Os trabalhadores poderão fazer acordos
individuais sobre parcelamento de férias, banco
de horas, jornada de trabalho e jornada em escala
(12x36).



Banco de horas
A lei atual permite o banco de horas: a
compensação do excesso de horas em um dia de
trabalho possa ser compensado em outro dia,
desde que não exceda, no período máximo de um
ano, à soma das jornadas semanais de trabalho
previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo
de dez horas diárias. O substitutivo permite que o
banco de horas seja pactuado por acordo
individual escrito, desde que a compensação se
realize no mesmo mês.



Trabalhador que ganha mais
Relações contratuais firmadas entre empregador e
empregado portador de diploma de nível superior
e que receba salário mensal igual ou superior a
duas vezes o limite máximo dos benefícios do
Regime Geral de Previdência Social prevalecem
sobre o que está escrito na CLT.



Demissão
O substitutivo considera justa causa para rescisão
do contrato de trabalho pelo empregador a perda
da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em
lei para o exercício da profissão pelo empregado.
Rogério Marinho acatou emenda que condiciona
essa demissão “caso haja dolo na conduta do
empregado”.



Custas processuais
Nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos
do trabalho, nas ações e procedimentos de
competência da Justiça do Trabalho, bem como
nas demandas propostas perante a Justiça
Estadual, no exercício da jurisdição trabalhista, as
custas relativas ao processo terão valor máximo
de quatro vezes o teto dos benefícios do Regime
Geral da Previdência Social, que em valores atuais
corresponde a R$ 22.125,24.



Justiça gratuita
O projeto permite aos juízes, órgãos julgadores e
presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer
instância conceder o benefício da justiça gratuita a
todos os trabalhadores que perceberem salário
igual ou inferior a 40% do limite máximo dos
benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
A proposta anterior estabelecia limite de 30%.
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Tempo de trabalho
O substitutivo altera o artigo 4º da CLT para
desconsiderar como extra da jornada de trabalho
atividades particulares que o trabalhador realiza
no âmbito da empresa como: descanso, estudo,
alimentação, atividade social de interação entre
colegas, higiene pessoal e troca de uniforme.



Jornada excedente
Hoje, a CLT permite que a jornada de trabalho
exceda o limite legal (8 horas diárias e 44
semanais) ou convencionado se ocorrer
necessidade imperiosa. A duração excedente pode
ser feita se o empregador comunicar a
necessidade à autoridade competente dez dias
antes. O projeto acaba com essa obrigação.



Penhora
Emenda aprovada da deputada Gorete Pereira
(PR-CE) incluiu no texto a dispensa para as
entidades filantrópicas do oferecimento de
garantia ou de bens à penhora em causas
trabalhistas. A dispensa se estende àqueles que
compuseram a diretoria dessas instituições.
Fonte: Agência CÂMARA

Relator da Previdência diz
que debaterá com
governistas, mas não
mudará proposta
O relator da reforma da Previdência, o
deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), disse que
deve voltar a conversar com as bancadas dos

partidos da base do governo para esclarecer
pontos do seu relatório.
Ele também afirmou que a Câmara dos
Deputados deverá criar um canal direto dele com
a população para tirar dúvidas sobre o texto.
Segundo
ele,
ainda
há
muita
desinformação sobre as mudanças. No entanto,
ele acrescentou que não pretende fazer mais
nenhuma modificação no seu relatório.
Tempo de contribuição - No segundo dia
de debates sobre o relatório, o deputado Pepe
Vargas (PT-RS) disse que a reforma da Previdência
faria com que apenas 21% dos atuais aposentados
conseguissem reunir os critérios para obter o
benefício.
Isso aconteceria por causa da dificuldade
dos trabalhadores de mais baixa renda de alcançar
os tempos de contribuição mínimos. Ele também
criticou o novo cálculo de benefício proposto pelo
relator.
"A proposta do relator piora em muitos
casos o que já era previsto na PEC 287/16
[proposta original do governo], que já era muito
ruim”, afirmou Pepe. “Um exemplo: em vez de
partir de 76% do valor do salário de contribuição,
média do salário de contribuição, agora o
segurado sairá de 70%. Mesmo quando ele chegar
aos 35 anos de contribuição, ainda ele estará
perdendo em torno de 13% do valor da
aposentadoria."
Pepe Vargas lembrou ainda que as duas
propostas determinam que a média salarial a ser
usada levará em conta todos os salários da vida
laboral do trabalhador, o que reduz a média por
usar salários mais baixos do início. Hoje são
usados 80% dos salários entre os maiores.
Aposentadoria das mulheres - A deputada
Magda Mofatto (PR-GO) afirmou, porém, que o
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relator reduziu a idade mínima para a
aposentadoria das mulheres dos 65 anos da
proposta original para 62 anos. Ela defendeu o
aumento das idades mínimas por causa do
aumento da sobrevida da população.
Para Magda, as regras que reduzem a
pensão e obrigam o segurado a optar entre a
aposentadoria ou a pensão também são justas: "A
mulher, na idade de se aposentar, ela não tem
mais carga dobrada nenhuma; nenhuma dupla
jornada. A dupla jornada ela teve quando tinha
crianças pequenas, quando engravidou, quando
tinha que amamentar; quando voltava para casa e
tinha que fazer limpeza, tinha que cuidar de filhos,
tinha que olhar trabalho de escola e muitas vezes
ainda trabalhava fora. Hoje ela está curtindo os
netos".
Aposentadorias precoces - Para o
deputado Bilac Pinto (PR-MG), o País não pode
depender de aumento de carga tributária para
financiar as despesas da Previdência Social.
Segundo o deputado, é preciso acabar com as
aposentadorias precoces, protegendo quem
ganha menos.
O deputado Edmilson Rodrigues (Psol-PA)
afirmou que não concorda com atos de violência
que possam ter sido praticados contra os que
defendem a reforma da Previdência. Mas disse
que os trabalhadores estão desesperados porque
seus direitos estariam sendo destruídos.
Gatilho - Na avaliação do deputado André
Figueiredo (PDT-CE), que o gatilho que aumentará
a idade mínima de aposentadoria fará com que
pessoas mais jovens não entrem no piso de 62
anos para a mulher e de 65 para o homem.
Ou seja, a idade deverá ser maior, entre 66
e 70 anos daqui a 49 anos, segundo ele. É que a
reforma determina a elevação da idade mínima

toda vez que o IBGE constatar um aumento de um
ano na expectativa de sobrevida após os 65 anos.
Economia de R$ 600 bi - Em nota
divulgada ontem, o Ministério da Fazenda afirma
que, com o texto original do Executivo, a reforma
da Previdência representaria uma economia de R$
793 bilhões no decênio 2018-27.
“Com as mudanças propostas no parecer
do relator, essa economia passará a ser de R$ 604
bilhões”, continua o texto da Fazenda, o
equivalente a 76% da projeção inicial.
Fonte: Agência Câmara

CPI da Previdência já foi
instalada
Foi instalada nesta quarta-feira A CPI da
Previdência Social. O autor do requerimento de
criação da CPI, senador Paulo Paim ( PT-RS), foi
eleito por aclamação presidente do colegiado. O
senador Hélio José (PMDB-DF) foi escolhido para
relator e o senador Telmário Mota (PTB-RR), para
vice-presidente. Paulo Paim garantiu que a análise
das contas da Previdência será feita sem viés
ideológico, com objetivo de dar transparência às
receitas e despesas do órgão.
Fonte: Agência Senado
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Tribunais trabalhistas
apoiam greve e chegam a
paralisar atividades
Convocada por diversas centrais sindicais,
a greve geral marcada para esta sexta-feira (28/4)
ganhou o apoio de juízes do trabalho,
responsáveis por julgar paralisações como esta
marcada.
A paralisação, segundo as centrais
sindicais, é contra as reformas da Previdência e
trabalhista propostas pelo governo do presidente
Michel Temer (PMDB), que tramitam no
Congresso Nacional.
O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª
Região (MG) publicou portaria suspendendo o
funcionamento do tribunal na sexta-feira. Com
isso o tribunal volta a funcionar somente na terçafeira (2/5), já que segunda-feira é feriado do Dia
do Trabalhador.
Já o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª
de Mato Grosso (MT) não suspendeu o
expediente, mas somente os prazos processuais e
regimentais na sexta-feira.
Segundo o tribunal, a medida serve para
evitar prejuízo às partes. A corte considerou ainda
o comunicado do sindicato dos servidores da
Justiça Federal do estado informando que vão
aderir à greve.
No Maranhão, o TRT da 16ª Região não
anunciou nenhuma paralisação. Contudo,
publicou nota da Associação dos Magistrados do
Trabalho do Maranhão (Amatra XVI) com "integral
apoio" à greve geral.
Fonte: Consultor Jurídico

Dor nas costas é a
principal causa de
afastamento do trabalho
Dor nas costas é a doença que mais afasta
trabalhadores no Brasil por mais de 15 dias. No
ranking de auxílios-doença concedidos pelo INSS,
ela aparece em primeiro lugar. Em 2016, 116.371
pessoas tiveram que se ausentar do emprego por
no mínimo duas semanas por essa razão. Isso
representa 4,71% de todos os afastamentos. O
segundo motivo que mais afastou trabalhadores
no ano passado foram fraturas de perna e
tornozelo, seguidas das de punho e mão.
Os dados apontam que não são as
atividades
pesadas
que
mais
afastam
trabalhadores com dores nas costas e sim o
serviço público, onde há um grande número de
pessoas realizando funções repetitivas. Em
segundo lugar estão as atividades relacionadas ao
comércio varejista, em especial supermercados,
seguidos dos ramos hospitalar, de construção de
edifícios e transporte rodoviário de cargas.
A coordenadora-geral de Fiscalização e
Projetos do Ministério do Trabalho, Viviane Forte,
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diz que nessas atividades consideradas mais leves,
as dores nas costas são menos evidentes do que
na construção civil, por exemplo, porém também
são graves. “No comércio, a dorsalgia é comum
nas pessoas que trabalham como estoquistas,
porque elas levantam caixas, fazem movimentos
de agachar e levantar e acabam não prestando
atenção na postura. Esse mesmo descuido ocorre
com quem trabalha em escritório por muito
tempo sentado na mesma posição”, explica.
Assim como ocorre com doenças como
estresse e depressão, é difícil diagnosticar se as
dores nas costas são causadas pela atividade
profissional ou por algum outro problema
externo.
Mas
Viviane
entende
que,
independentemente da causa original, a postura
no trabalho influencia no adoecimento. “As
pessoas passam muito tempo do seu dia no
trabalho. Se não tiverem o devido cuidado na
maneira de se sentarem e realizarem suas
atividades, ou se não respeitarem as pausas
necessárias ao longo da jornada de trabalho, vão
adoecer, independentemente de como e onde
tenha surgido a dor”, alerta.
Fonte: MT
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