Brasília | 30 de junho de 2017 | número 55

CONAT 2017
Inscrições abertas

Posses

Empossadas novas diretorias das
Associações Estaduais

Informativo Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas

LUTO E LUTA
EDITORIAL

“ Deixo aos sindicatos do cobre, do carvão e do
salitre a minha casa junto ao mar de Isla Negra.
Quero que lá repousem os maltratados filhos
da minha pátria, saqueada por machados e
traidores, desbaratada em seu sangue sagrado,
consumida em vulcânicos farrapos...”
“...Deixo meus velhos livros, recolhidos pelos rincões do mundo, venerados em sua tipografia
majestosa, aos novos poetas da América, aos
que um dia fiarão no rouco tear interrompido as
significações de amanhã...”( Pablo Neruda)
A ABRAT envidou todos os seus esforços institucionais
na defesa dos princípios, valores e fundamentos do Direito Material (Individual e Coletivo) e Processual do Trabalho, conspurcados pelo acalentado (modifica cerca de
200 dispositivos da CLT) projeto de reforma trabalhista
ontem aprovado, em uma urgência irresponsável, pelo
Senado Federal, crivado de patentes inconstitucionalidades. Advogados trabalhistas nacionalmente organizados promoveram e participaram, de forma coesa e
consertada, de seminários, debates, cursos, congressos,
palestras, Atos Públicos, realizados em praticamente todos os Estados da Federação, inclusive fizemo-nos presentes na 106ª Conferência Internacional do Trabalho,
em Genebra, na Suíça, no seio da qual a ABRAT formalizou uma denúncia de violações a Convenções da OIT
ratificadas pelo Brasil perpetradas pelo malsinado projeto de lei. Assim como estivemos no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados, como no Senado
Federal, explanando e apontando aos congressistas, de
viva-voz, as antijuridicidades de que padecem a reforma
trabalhista.
Ao contrário do que (desonestamente) apregoam os seus arautos, a “reforma” aprovada no Congresso
Nacional revogará direitos sociais trabalhistas penosamente conquistados ao longo do tempo, destacando-se que a violação a princípios é extremamente mais
grave do que a transgressão a uma norma específica,
notadamente quando constitucionalmente positivados. Os parcos direitos trabalhistas foram erigidos pela
diminuta e privilegiada parcela da sociedade brasileira
como entraves ao desenvolvimento econômico, como
despesas que devem ser cortadas, a qualquer custo,
mesmo o do perverso aumento da exclusão e das desigualdades sociais.
Tal alentada “reforma“ se assenta em uma lógica
estritamente econômica, que despreza os valores republicanos de justiça e solidariedade, e que descaracterizará a própria essência e a razão de ser (histórica, evoluti-

2

va e teleológica) do
Direito do Trabalho,
que (até hoje) é a de
buscar o equilíbrio e
a isonomia no bojo
de uma relação jurídica contratual intrinsecamente assimétrica, mediante a
outorga de uma superioridade jurídica
à parte mais fraca para, desse maneira, assegurar condições de trabalho minimamente humanitárias, abaixo
das quais, como sublinhava Arnaldo Sussekind, se avilta
à dignidade da pessoa humana. Enquanto, a reforma segue sentido diametralmente oposto, promovendo uma
completa inversão de valores.
Como aprendemos logo no início da nossa vida
escolar, as sociedades se assentam sobre o seguinte
tripé: a economia, que obedece à política, e a política
submetida à ética. Entretanto, a reforma trabalhista demonstra, e de forma contundente, que a economia de
mercado se descolou da política, assumindo a condução
e o protagonismo, livre de qualquer controle, soterrando
a ética. A ponto de das campanhas políticas no Brasil
serem financiadas por grandes empresas, 0,5% do total
das empresas brasileiras, segundo informações do IBGE,
o que, conforme assinalado pelo Ministro do STF, Luiz
Fux, em seu Voto proferido na ADIN 4.650, “permite a
captura do político pelos titulares do poder econômico“.
Mas a luta continua. Afinal, a retomada dos caminhos da ética e da moral perpassa, necessariamente,
pela defesa e salvaguarda dos direitos sociais trabalhistas, condição para a efetivação dos demais direitos
fundamentais. A questão é, sobretudo, de valores, cuja
inversão desses referenciais de ordem social, jurídica,
econômica e política tem consequências altamente danosas, atingindo, em cheio, os mais desprotegidos e vulneráveis da população. Bem lembrou o Papa Francisco:
“O dinheiro deve servir, e não governar”.
A advocacia trabalhista nacional trilha o caminho da defesa dos direitos sociais fundamentais, usando
como carta de navegação os estatutos sociais da ABRAT,
cônscia de que essa luta coletiva ainda nos conduzirá a
um porto seguro, em que nos permitirá futuramente recitar o poeta Luis de Camões:
Depois de procelosa tempestade
Noturna sombria e simbilante vento
Traz a manhã serena claridade,
Esperança de porto e salvamento.

Informativo Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas

ABRAT NA DEFESA DO
DIREITO DO TRABALHO
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JANEIRO/FEVEREIRO

ABRAT mobiliza advogados
e entidades contra a
reforma Trabalhista
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Reforma trabalhista é debatida
em assembleia da ABRAT
Cerca de 200 pessoas de quase todos os Estados da Federação
participaram da assembleia geral organizada pela Associação Brasileira
de Advogados Trabalhistas (ABRAT),
em Brasília (DF), no último dia 03. Em
pauta: a reforma trabalhista apresentada pelo Governo Federal.
Conduzida pelo presidente
da ABRAT, Roberto Parahyba de Arruda Pinto, que ressaltou a preocupação com a proposta da reforma e a
necessidade de uma ampla discussão
com a sociedade.
“A reforma afetará a vida dos
trabalhadores e da sociedade em geral e o seu principal foco é o da redução dos direitos trabalhistas, e não se
pode impor tais mudanças prejudiciais sem uma prévia discussão”, argumentou Parahyba.
Tanto assim é que a assembleia da ABRAT congregou não “apenas” a advocacia trabalhista nacional,
mas toda a comunidade jurídica trabalhista (magistrados, procuradores
do trabalho, servidores), além de re-

presentantes da sociedade civil organizada, notadamente sindicatos, e
trabalhadores, tendo sido dada ampla divulgação de sua realização, no
site da ABRAT e redes sociais, como
também em sites de vários tribunais
regionais do trabalho, como também
de OABs
.
Análise
Em sua explanação o ex-presidente da ABRAT, Luis Carlos Moro,
apresentou aos presentes uma análise e sintetizou cada um dos projetos,
sendo que foram apresentados dezesseis deles. Moro mostrou o estado de tramitação que se encontram
no Congresso. “É muito importante
se aprofundar um pouco no estudo da proposta legislativa e um dos
objetivos dessa assembleia foi fazer
com que os advogados se informem
da realidade e da completude dos
projetos”.
O também ex-presidente
da Associação e atual presidente da

OAB/MG, Antônio Fabrício de Matos
Gonçalves disse que no seu entendimento a reforma trabalhista não
pode alcançar a Constituição Federal.
“O artigo 7º trata dos direitos sociais
e tem força de imutabilidade, ou seja,
não podem ser alterados por reforma
constitucional, eles só podem sofrer
cláusulas de adaptação para algum
tipo de ajuste positivo, porque são
direitos em favor dos trabalhadores,
que visam à melhoria da sua condição social”.
Para o presidente do Sindicato dos Rodoviários do Distrito Federal, Jorge de Farias, a entidade irá
lutar para que seja barrada a reforma
trabalhista, pois ela irá acabar com o
direito trabalhista e só objetivará em
prejuízo para os trabalhadores.
Presenças
Participaram da assembleia diretores
da ABRAT, os ex-presidente Osvaldo
Sirota Rotbande, Nilton Correia, Jefferson Calaça e representantes de
cerca de vinte instituições, dentre
elas, Associação Luso-Brasileira de
Juristas do Trabalho (JUTRA); Central
Única dos Trabalhadores (CUT); Movimento do Sindicato dos Rodoviários
do Distrito Federal, Ministério Público do Trabalho (MPT); Associação
Nacional dos Magistrados da Justiça
do Trabalho (Anamatra) e Associação
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), dentre outras. (Com informações de Pollyana Bicalho/OABMG)
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DESAGRAVO À ADVOCACIA TRABALHISTA
É deveras inacreditável o
grau de irresponsabilidade, despreparo e desdém ao Estado Democrático de Direito revelado por certos
parlamentares pátrios, que não se
pejam em renegar, pública e descaradamente, o compromisso de
obediência à Constituição Federal
prestado quando da solenidade de
posse ao cargo público que ocupam. O mais recente e caricato episódio desse triste jaez foi protagonizado pelo deputado federal Vítor
Lippi (PSDB/SP), em discurso feito
na Câmara dos Deputados, em que
disparou aleivosias contra os advogados trabalhistas, vociferando
que: “O Brasil tem de 30 a 40 vezes
mais ações trabalhistas do que outras economias do mesmo tamanho
ou até maiores. E 90% desses processos são baseados em fraudes.”
Estranhamente, o nobre Deputado nada disse acerca do elevado número de parlamentares federais no Brasil: 513, agraciados com
uma remuneração mensal superior
às pagas pela maioria dos países do
mundo, no montante de US$ 157,6
mil por ano. Exemplificativamente,
valor superior aos dos seguintes
países: Canadá (US$ 154 mil), Japão
(US$ 149,7 mil), Noruega (U$S 138
mil), Alemanha (U$ 119,5 mil), Israel
(US$ 114,8 mil), Reino Unido (US$
105,4 mil), Suécia (US$ 99,3 mil),
França (US$ 85,9 mil) e Espanha
(US$ 43,9 mil).
Também causa estranheza
o silêncio do nobre Deputado acerca do sistemático desrespeito aos
parcos direitos sociais trabalhistas,
espécie do gênero dos direitos fundamentais, assegurados na Constituição para a garantia de uma vida
minimamente digna, como um patamar mínimo civilizatório.
Desconhece, ainda, o depu-
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tado federal Vítor Lippi o fenômeno
denominado pelos processualistas
contemporâneos de litigiosidade
contida, em que os titulares dos
direitos trabalhistas lesionados
deixam, pura e simplesmente, de
ingressar com ações. Portanto, o
número de ações trabalhistas, que
representam nada mais nada menos do que o exercício do direito
constitucional da ação, é, na verdade, inferior ao do que seria devido.
De forma leviana, tacanha
e preconceituosa, o deputado federal Vítor Lippi pespega aos advogados trabalhistas a mácula de
desonestos e inescrupulosos, a de
patrocinarem “ações fraudulentas”, fruto exclusivo da ignorância
do parlamentar, ora repelida, com
veemência, pela ABRAT. Os advogados trabalhistas, independente
da parte que defendam, exercem
patrocínio honesto, coerente com
seu dever ético, compromissados
com sua função social, em especial
o dever/prazer de defender o estado democrático de direito.
Uma questão complexa e
revestida de tanta importante para
a sociedade brasileira contemporânea, relacionada à efetividade dos
direitos fundamentais, não poderia
ter sido tratada por um parlamentar de uma forma assim tão tosca.
Devemos atacar a causa, qual seja:
o baixo índice de cumprimento
espontâneo do direito material
trabalhista pelos destinatários de
seus comandos normativos, e não
a consequência: o elevado número
de ações trabalhistas. Considere-se,
ainda, que a “cultura do inadimplemento” da legislação trabalhista,
insuflada pelo nomeado Deputado,
acirra a concorrência desleal com a
parcela ainda significativa dos empregadores que cumprem rigorosa-

mente suas obrigações trabalhistas,
legais e convencionais.
A questão crucial, relacionada ao alto número de ações trabalhistas que não pode deixar de ser
enfrentada pela sociedade, reside
na falta de efetividade ou concretude dos direitos sociais. Sua resolução exige o fortalecimento (e
não o desprestígio) da Justiça do
Trabalho, que deve ser dotada da
capacidade de prestar uma tutela jurisdicional célere, qualificada,
adequada e eficaz, a tal ponto que
não deixe alternativa aos destinatários das normas jurídicas senão a de
cumprir a lei. Quanto mais eficaz for
a jurisdição trabalhista, menos ela
terá que ser acionada.
De acordo com as certeiras
palavras do Ministro do TST José
Roberto Freire Pimenta: “Enquanto o direito processual do trabalho
e o Poder Judiciário trabalhista
não forem capazes de tornar antieconômico o descumprimento
rotineiro, massificado e reiterado
das normas materiais trabalhistas,
os Juízes do Trabalho de todos os
graus de jurisdição continuarão
sufocados e angustiados pela avalanche de processos individuais,
repetitivos e inefetivos.”
O ajuizamento de ação trabalhista é a última opção do trabalhador despedido sem nada receber, assediado, doente, explorado
em suas horas de vida, sem qualquer contraprestação. Destaque-se,
por fim, que o objeto da metade
das ações trabalhistas diz respeito
à percepção de verbas rescisórias
que deixaram de ser pagas. O que
torna ainda mais inadmissível, um
rematado acinte, à acusação lançada aos advogados trabalhistas pelo
deputado Vítor Lippi.
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ABRAT
EM DEFESA DA HONRA E DA
LIBERDADE NO PODER JUDICIÁRIO
SOLICITAÇÃO DE VETO AO PL 4.302-C/1998
DESAGRAVO À ADVOCACIA TRABALHISTA
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EM DEFESA DA HONRA E DA
LIBERDADE NO PODER JUDICIÁRIO
É expressamente proibido a
qualquer membro da magistratura manifestar “juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças, de órgãos
judiciais” (art. 36, da LOMAN - Lei Orgânica da Magistratura Nacional), cujo
diploma legal impõe aos magistrados,
como dever, a todos tratar com urbanidade (art. 35).
E “urbanidade” é civilidade,
cortesia, polidez, sociabilidade, que é
o mínimo que se pode esperar de um
magistrado. O oposto é agir com chavasquice, estupidez, indecorosidade,
brutalidade, desconsideração, barbaria
ou selvajaria.
O Brasil teve o desprazer de ler
e ouvir um membro do Supremo Tribunal Federal, de público, em evento
igualmente público, disparar mais uma
das suas agressões e afirmar que o Tribunal Superior do Trabalho (TST) é um
“laboratório do PT”. Além da ilegalidade – porque agiu contra os comandos
postos na Loman – Gilmar Mendes fez
mais uma exibição de grosseria e, dessa vez de forma mais explícita, adotou
ativismo de pleno exercício de atividade político-partidária. E chega a usar
de idênticas expressões utilizadas, corriqueiramente, por políticos e por partidos em relação aos quais sempre se
mostrou alinhado.
Michel Foucault (“A Ordem do
Discurso”, Ed. Loyola, 2002, pág. 11) ensina que “era através de suas palavras
que se reconhecia a loucura do louco”.
No caso, palavras líquidas, que transbordam o comportamento educado e
respeitoso para, numa enxurrada advinda de intoxicações éticas, agredir
com violência desmedida a magistrados que honram o direito e dignificam
a Justiça.
Já seria condenável que aquele
cidadão, em razão do cargo que ocupa,
aliás, decorrente de evidente “aparelhamento” (que agora estranhamente diz
condenar), manifestasse, tão repetidamente, suas preferências políticas.
Porém, em decorrência de tais
opções político-partidiárias, não tem
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o direito de agredir, com brutalidade
e violência, a outros magistrados, os
quais, estes, sim, os do TST, dignificam a
toga, honram o Judiciário, com enorme
volume de trabalho, notável competência, que julgam com ponderação, com
moderação, conscientes de que estão
lidando com o mais importante segmento do direito, porque toca na vida
e na sobrevivência de todos os brasileiros.
Os Ministros do TST buscam,
diariamente, o equilíbrio que mantenha
o Direito do Trabalho dentro do esquadro do projeto posto na Constituição
Brasileira, na qual não consta apenas
o prestigiamento à chamada “livre iniciativa”, mas, sobretudo, aos “valores
sociais do trabalho”, conscientes de que
a ordem econômica está fundada nessa “valorização do trabalho humano”
na busca de uma “justiça social”, justiça
essa certamente do total desconhecimento daquele cidadão.
Da mesma forma que o Judiciário não é e nem pode ser um “laboratório” de Partido político que defende
trabalhadores, qualquer que seja ele,
por certo, também não será e nem deverá ser convertido em departamento
de entidades patronais, que só ativam
atitudes predatórias ao trabalho humano, como uma das formas de manter sob
seu rígido controle os passos da democracia. E nem será um organismo de troca de subalternidades com o Executivo.
A ciência jurídica e a imparcialidade devem estar no comando .
O direito não se faz com subserviência aos poderosos, os quais já
ditam e editam as normas.
O direito se faz para atingimento do bem-estar, da solidariedade, da
fraternidade. Ou seja, no dizer preciso
de Boaventura de Sousa Santos (“Para
uma Revolução Democrática da Justiça”, Ed. Cortez, 3ª edição, 2011, pág.15)
é necessário que “se amplie a compreensão do direito como princípio e instrumento universal da transformação
social”, em especial no Brasil, onde se
alargam a opressão, a exclusão e a dis-

criminação, fontes permanentes de milhões de desemprego e de desempregados, o que aumenta as lutas jurídicas
e, no dizer de Boaventura, devolve “ao
direito o seu caráter insurgente e emancipatório”.
A negativa desse fenômeno,
que está à vista de todos, é que se mostra, sim, uma autêntica atitude “laboratorial” de determinados Partidos políticos e de alguns raros setores do País,
que insistem no retrocesso, que apostam na violência, que se alimentam de
repetidos golpes na democracia.
O País precisa mesmo “aparelhar” o Judiciário, Ministro Gilmar Mendes. Necessita um aparelhamento com
seres humanos dignos, que tenham
postura, conduta, comportamento; que
saibam respeitar; que sejam hospedeiros das reivindicações civilizatórias; que
não tratem os demais com brutalidade,
falta de educação e sem urbanidade.
A ABRAT repudia as deselegantes e lamentáveis declarações do Ministro Gilmar Mendes. Repudia sua violência e sua agressão.
Ao contrário, a ABRAT manifesta solidariedade a todos os Ministros
que compõem o Tribunal Superior do
Trabalho – TST, os quais tiveram suas
honras agredidas, suas imparcialidades
atacadas. O TST pode ser um “laboratório”. Mas um laboratório estritamente
jurídico, composto por pessoas dignas
e honradas, que escolheram aplicar o
direito sem obediência cega aos poderosos, que optaram em julgar com
liberdade.
Respeito, dignidade e liberdade parece não serem atributos fáceis
e corriqueiros na atualidade. Mas com
certeza integram os currículos de todos
os Ministros que compõem o TST e que
honram e dignificam o Poder Judiciário
no Brasil. E não serão palavras embrutecidas pelo ódio e pelo desequilíbrio
que irão privar juízes de decidirem com
liberdade.
Roberto Parahyba de Arruda Pinto
Presidente
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Solicitação de veto ao PL 4.302-C/1998
A Associação Brasileira de Advogados
Trabalhistas (ABRAT), entidade que congrega
26 associações regionais e estaduais de profissionais dessa seara do direito, vem manifestar
contrariedade à sanção do projeto aprovado, na
data de ontem (22/03/2017), pela Câmara dos
Deputados, o qual tenciona permitir a terceirização para todas as atividades empresariais.
Manobra articulada pelo Presidente da
Câmara dos Deputados com a convocação de
sessão deliberativa para tratar do PL, revela claro
abuso de poder e desvio de finalidade, pois o PL
4330/2004, hoje PLC 30, em trâmite no Senado,
trata da mesma matéria e com interlocução com
a Sociedade através de audiências públicas já realizadas por todo o país.
De atropelo, exuma-se um projeto fossilizado, decrépito e vencido por duas décadas
para, de afogadilho, valer-se de base parlamentar circunstancial e desinformada para, ferindo a
razoabilidade, desrespeitando o Senado e a fração silenciada da sociedade, obter a aprovação
de um Projeto cuja matéria consta também da
Proposta de Reforma Trabalhista.
O descaramento na análise em regime
de urgência de um projeto de 1998, após declarações à imprensa de que a “Justiça do Trabalho
não deveria existir”, é uma afronta à população e
ao Estado Democrático de Direito.
Além da tramitação em caráter abusivo,
parcial e ilegal, o texto do PL aprovado é flagrantemente inconstitucional, pois desrespeita fundamentos que garantem o emprego decente como
direito fundamental condição que está absolutamente descartada na terceirização de atividades.
Fere, ainda, compromissos internacionais quase centenários assumidos pela comunidade internacional, desde o Tratado de Versalhes
e pelo Brasil em particular perante a OIT.
Estudos que tratam do tema terceirização são demonstrativos do malefício ao trabalhador dessa espécie de subcontratação, com
precarização das relações de trabalho, valendo

chamar a atenção sobre dados divulgados pela
ANAMATRA (Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho), demonstrativos que: a) os
funcionários terceirizados ganham 30% menos
que os trabalhadores efetivos; b) trabalham
cerca de três horas a mais e c) a cada 10 casos
de acidente de trabalho, 08 são de funcionários
terceirizados.
A precarização das relações de trabalho
é patente, ferindo direitos sociais e a dignidade do
trabalho como pessoa humana, situação que receberá pronta atuação dessa entidade.
O sistema se mostra vantajoso e lucrativo para as empresas, já que a tomadora contrata o prestador justamente para que não efetue
os pagamentos dos encargos sociais e tenham
empregados exercendo as mesmas atividades
e com um salário mais baixo.
Não raras vezes as prestadoras deixam
de recolher os encargos sociais e desaparecem
do mercado, sem garantir pagamentos de verbas rescisórias aos trabalhadores.
Além do mais, coisifica o trabalhador
reduzindo-o a um mero objeto de prestação
de serviços sem identidade com o seu ambiente de trabalho, situação que também contribui
para o aumento de casos de acidente de trabalho.
A lógica da terceirização é perversa
e se afina exclusivamente a uma perspectiva
econômica que busca invisibilizar o homem e a
mulher trabalhadora, fragilizando a dignidade
humana e a Justiça Social, com uma pitada de
crueldade que é o enfraquecimento da representatividade sindical.
A ABRAT, entidade constituída para a
defesa dos Direitos Sociais, manifesta contrariedade à votação do PL 4.302/1998 e conclama ao
Presidente da República que vete integralmente o Projeto aprovado, impedindo retrocessos
sociais e a precarização das relações de trabalho, que se apresentam no texto do PL recém
aprovado.
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Nenhum Direito a Menos
Durante o lançamento do
Fórum Interinstitucional em Defesa do Direito do Trabalho e da
Previdência Social (FIDS), na qual
a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas ( ABRAT) integra e faz parte da coordenação foi
lançado o ato contra as reformas
da Previdência e Trabalhista com
o lema: “ Nenhum Direito a Menos.
O ato que ocorreu no auditório Nereu Ramos na Câmara
Federal, em Brasília ( DF), contou
com a presença de centenas de
pessoas que puderam ouvir de-

FIDS
O Fórum foi criado em 24 de
janeiro deste ano e tem o
objetivo de promover ampla
discussão sobre as propostas
em tramitação no Congresso
Nacional que alteram as normas trabalhistas.
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bates e manifestações de um expressivo número de deputados e
senadores contrários às reformas
da Previdência e Trabalhista.
Entidades como ANAMATRA, ANPT, Centrais Sindicais,
Confederações e Sindicatos, também tiveram momentos de manifestação e puderam debater com
os presentes sobre os efeitos e
prejuízos das reformas.
Os parlamentares presentes foram unânimes em suas
manifestações e pediram participação ativa da sociedade com
mobilizações.

Representação
A comitiva da ABRAT foi integrada
pelo presidente, Roberto Parahyba, a
vice-presidente, Alessandra Camarano, os diretores Ellen Hazan e Diego
Granzotto.

Participação
Segundo o presidente da ABRAT, Roberto Parahyba, a Associação estará
ao lado das entidades para participar de atos, eventos e mobilizações
que se fizerem necessárias para barrar as propostas no parlamento.

Informativo Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas

MARÇO/ABRIL

ABR AT NA DE F ESA DO DIR EITO DO TR A BA L H O

Brasília

“Nosso intuito aqui e agora é
lembrar a todos os cidadãos que uma
Justiça do Trabalho forte e atuante é
a única garantia de efetividade no
cumprimento de direitos e deveres
de empregados e empregadores
numa sociedade democrática”, frisou
o presidente do Tribunal Regional do
Trabalho da 10ª Região (Distrito Federal e Tocantins), desembargador
Pedro Luís Vicentin Foltran, em pronunciamento durante o Ato Público
em defesa e pela valorização da Justiça do Trabalho no Brasil. A mobilização aconteceu no Foro Trabalhista
de Brasília, para marcar o lançamento de uma campanha nacional promovida pelo Colégio de Presidentes
e Corregedores dos TRTs. Após o
discurso de Informativo Associação
Brasileira de Advogados Trabalhistas
3 representantes da magistratura,
da advocacia, do Ministério Público
e dos servidores, os participantes
do ato se posicionaram com faixas

na via W3 Norte, em frente ao Foro,
parando por cerca de cinco minutos
o trânsito para chamar atenção dos
motoristas e pedestres. A presidente
do Colégio de Ouvidores da Justiça
do Trabalho e desembargadora do
Tribunal Regional do Trabalho da 23ª
Região (Mato Grosso), Eliney Veloso, pontuou que a Justiça do Trabalho vive um momento histórico. Em
seu pronunciamento, a magistrada
lembrou que a legislação trabalhista
brasileira é de vanguarda e o Brasil
possui ainda uma Constituição Federal que garante direitos sociais que
a maioria dos países não possuem.
“O que vemos hoje é um retrocesso.
Não podemos deixar isso acontecer.
A Justiça do Trabalho existe para
garantir cidadania e justiça social”,
ressaltou. Já a presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do
Trabalho da 10ª Região (Amatra 10),
juíza RosaritaCaron, começou seu
discurso cumprimentando os traba-

lhadores, que são os destinatários
dos serviços da Justiça do Trabalho.
Ao criticar a proposta de reforma trabalhista, a magistrada observou que
a CLT não é uma legislação antiga
e, no entanto, só existem 15 artigos
que nunca foram modificados. “Nós
(cidadãos) sempre vamos pagar a
conta de quem nos tira tudo, inclusive a dignidade”, pontuou. Em nome
do Ministério Público do Trabalho da
10ª Região, o procurador regional do
Trabalho Adélio Justino Lucas também atacou a reforma trabalhista e
criticou a recente decisão do Supremo Tribunal Federal que retirou dos
entes públicos a responsabilidade
pelo pagamento de dívidas trabalhistas de empresas terceirizadas.
Para ele, a reforma visa o desmonte
da Justiça do Trabalho. “Por isso, conclamo a todos a nos manter unidos
para reverter esse quadro crítico”,
disse. Representando a Seccional do
DF da OAB, o diretor da entidade, An
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Ato Público

ABRAT participa de atos em favor
da Justiça do Trabalho

Informativo Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas

Representantes da ABRAT e da Associação Sergipana de Advogados
Trabalhistas (Assat) participaram em
Sergipe do Ato Público para o lançamento da campanha em prol da
valorização da Justiça do Trabalho,
coordenado pelo TRT da 20ª Região.
Com o lema “Justiça, nosso trabalho!”,
magistrados, servidores, estagiários,
terceirizados, empregados e empregadores de diversas instituições
e autoridades de órgãos de representação estiveram presentes para
manifestar-se em defesa da Justiça
trabalhista. O movimento foi realizado simultaneamente pelos Tribunais
Regionais do Trabalho do País. “A
anuência e o apoio a este Ato Público demonstra, sobretudo, a preocupação da sociedade sergipana com
o futuro de vidas que transitam em
torno da Justiça do Trabalho: trabalhadores e trabalhadoras e, também,
empregadores, que integram a grande estatística de jurisdicionados que

MARÇO/ABRIL

Ato Público

ABR AT NA DE F ESA DO DIR EITO DO TR A BA L H O

Sergipe

se socorrem da Justiça do Trabalho;
servidores públicos e terceirizados
que estão voltados à Justiça do Trabalho; advogados e advogadas que
militam na seara trabalhista; juízes
e desembargadores que diuturnamente apreciam demandas trabalhistas”, disse o presidente do TRT20,
Thenisson Santana Dória. O desem-

bargador presidente ainda realizou
o lançamento da campanha “Justiça,
nosso trabalho!”, uma iniciativa do
Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho (Coleprecor), que desponta do
extremo sul ao norte do país.
(Com Assessoria de Imprensa TRT 20)

Ceará

A ATRACE esteve presente no ato
do TRT17, realizado em março, representada por seu Presidente Márcio Torres que usou da Tribuna para
manifestar apoio e solidariedade à
Justiça do Trabalho.
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Ato Público

ABR AT NA DEF ESA DO DIR EITO D O TR A BA L H O

Amazonas

A valorização e a defesa da
Justiça do Trabalho foram o foco do
Ato Público realizado pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 11ª Região
AM/RR (TRT11) , na manhã desta
sexta (31), na entrada do Fórum Trabalhista de Manaus. Participaram
da mobilização representantes da
Associação dos Magistrados da Jus-

tiça do Trabalho da 11ª Região (Amatra11), da Ordem dos Advogados
do Brasil Seccional Amazonas (OAB/
AM), da Procuradoria da República
no Amazonas, do Ministério Público
do Trabalho da 11ª Região (MPT11),
da Associação dos Magistrados do
Amazonas (Amazon), da Associação
Brasileira de Advogados Trabalhistas

(ABRAT), da Associação Amazonense
de Advogados Trabalhistas (AAMAT),
do Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho da 11ª Região (SITRA-AM/RR), além de magistrados e
servidores da Justiça do Trabalho em
Manaus.
(Assessoria de Comunicação TRT11)

Rondônia
A Presidente da Aronatra, Aline Correia Silva,
participou do ato público em Rondônia, representando
a entidade.Na abertura do Ato, o presidente do TRT14,
desembargador ShikouSadahiro, enfatizou que a justiça
do trabalho é um grande instrumento de concretização
da liberdade e das garantias constitucionais e não existe
para dar lucros com incansável empenho dos magistrados e servidores na busca da qualidade do serviço público. “Dia a dia esse é o nosso lema, aprimorar o nosso trabalho com objetivo numa melhor prestação de serviço
para a população, penso que é muito equivocada qualquer manifestação em relação a extinção deste ramo do
judiciário. Só poderemos ter um estado de direito verdadeiramente democrático, se nós tivermos uma instituição forte, há uma necessidade sim, do fortalecimento da
justiça do trabalho”, finalizou o presidente do TRT14.
(Com informações assessoria de
comunicação TRT14)
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Pré-CONAT movimenta Salvador
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ABR AT N A D EF ESA DO DIR EITO DO TR A BA L H O

Moção ABRAT e ABAT é aprovada no pré-CONAT
A Liberdade de expressão da sociedade é garantida constitucionalmente no art. 5º, incisos IV e IX da CF, cabendo às entidades subscritoras reiterar a nota da ABRAT já divulgada sob o tÍtulo “Na defesa do Direito de Opinião
e da Ordem Jurídica Constitucional“, em julho de 2016. Contudo, é necessário relembrar que o posicionamento de
juízes do trabalho que divulgam suas opiniões, seja coletivamente, por intermédio da ANAMATRA ou outras associações de magistrados; ou individualmente, em debates, artigos, diálogos, notas e manifestos sobre o PLC 38/2016,
também está sob a proteção constitucional.
Em momentos de crise institucional a sociedade precisa ser informada para que possa ter maior conhecimento e discernimento do que realmente se está a propor em termos de alteração da legislação infraconstitucional
e dos direitos que expressam o art. 7 o. da Constituição Federal.
Estranham a conduta do presidente do TST de propor procedimentos disciplinares contra juízes que, como
professores e doutrinadores, exerçam livremente sua opinião em artigos e ensaios jurídicos, defendendo o direito e
a justiça do trabalho, ainda entendendo estes como um instrumento de distribuição de renda e pacificação social.
Tal conduta parece inspirada em dispositivos da LOMAN, Lei Complementar produzida pela ditadura em 1979, cujos
dispositivos restritivos da liberdade de expressão do pensamento não podem ser considerados recepcionados pela
Carta de 1988.
Neste sentido, a ABRAT e a ABAT sustentam o livre direito de opinião dos magistrados, desde que a manifestação não se vincule a processos a eles afetos.
Não podemos aceitar calados o ataque aos direitos fundamentais dos cidadãos contidos na declaração universal dos direitos do homem de 1948, quais sejam, os direitos de manifestação e opinião.
Não podemos aceitar a censura e o constrangimento que se busca impor a Magistrados Trabalhistas que
têm postura doutrinária, diversa daquele que preside o TST neste momento e que externa opiniões que representam a ínfima minoria do judiciário trabalhista e induzem a sociedade a incidir em erro.
A propósito, o próprio Ministro censor, Ives Gandra Martins Filho, vem emitindo opiniões na imprensa, valendo-se da liberdade de expressão, a exemplo de recente manifestação cogitando que trabalhadores se mutilem
propositadamente para ganhar indenizações na Justiça do Trabalho; e que a Justiça do Trabalho é “muito protecionista”; que advogados ajuízam ações desfundamentadas e que Juizes proferem sentenças exageradas. Por força do
princípio da isonomia, seria aplicável ao Ministro o mesmo procedimento disciplinar que pretende impor a outros
magistrados.

Salvador, 26 de maio de 2017
ABRAT - Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas
ABAT - Associação Baiana de Advogados Trabalhistas
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ABRAT contra a
Reforma Trabalhista

Representantes da Associação Brasileira de Advogados
Trabalhistas (ABRAT) dos Estados
da Bahia, Paraná, Rio Grande do
Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e do Distrito
Federal estiveram no Congresso
Nacional visitando os senadores.
A comitiva, presidida por Roberto Parahyba de Arruda Pinto, en-
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tregou a nota técnica da ABRAT
contra a reforma trabalhista. Receberam o documento os senadores
Vanessa Grazziotin (PCdoB/AM),
Humberto Costa (PT/PE), Antônio
Carlos Valadares (SE), Maria do
Carmo (SE), Ana Amélia (RS), Cristovam Buarque (DF), Otto Alencar
(BA), Roberto Requião (PA), Paulo
Paim (RS) e Lindemberg Faria (RJ).

Para Roberto Parahyba de
Arruda Pinto a visita foi bastante
produtiva, cumpriu com maestria
sua finalidade de externar e pontuar aos senadores as gravíssimas
inconstitucionalidades de que padece o PLC 38/2017, além dos nefastos efeitos sociais que serão desencadeados caso aprovado pelo
Senado Federal.

ABR AT N A D EF ESA DO DIR EITO DO TR A BA L H O

Informativo Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas
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Excelentíssimo Senhor Senador!

ABR AT N A D EF ESA DO DIR EITO DO TR A BA L H O

		
A ABRAT, ante a emergência de um processo legislativo destinado a alterar substancialmente a
legislação trabalhista, tendo em vista a iminência da submissão do texto aprovado na Câmara dos Deputados no
âmbito do Projeto de Lei 6.787/2016 ao Senado Federal, agora sob o número PLC 38/2017, vem a público e, em
especial, às Senadoras e Senadores da República Federativa do Brasil, explicitar as razões pelas quais o projeto
deve ser rejeitado na íntegra, propugnando pelo seu arquivamento!
		
Por respeito ao Senado Federal, no entanto, minudencia e aclara a sua opinião que poderia se
resumir em três letras: “Não”!
		
O Projeto de Lei da Câmara no Senado, de número 38/2017, se aprovado, mergulhará o Parlamento do País no opróbrio, o Direito do Trabalho no período do Direito Civil napoleônico, o pais numa grave crise
arrecadatória de imposto sobre a renda do trabalho e a Previdência Social numa crise de captação de contribuições sem precedentes.
		

A propositura padece de gravíssimos problemas.

		
O primeiro deles diz respeito a aspectos de conveniência e oportunidade. O segundo alude a brutal
desrespeito ao devido processo legislativo. E há mais, às centenas...
		
Há verdadeira inadmissibilidade de propostas no que tange ao mérito, quer por inconstitucionalidade, quer por inconvencionalidade em relação a Declarações, Convenções e Recomendações internacionais,
compromissos já assumidos pelo Brasil, cujo retrocesso implica grave violação do dever e princípio da vedação do
retrocesso social; quer pela próprio mérito do projeto, que vista restituir as partes da relação trabalho e capital a
um período pré-histórico do Direito do Trabalho, restabelecendo institutos do Século XIX e atribuindo livre contratação individual e coletiva para uma enorme massa de trabalhadores que não tem meios de resistir a imposições próprias das relações assimétricas entre trabalho e capital.
		

Por isso, bastaria o “Não ao PLC 38//2017”! Pelo seu arquivamento!

		
No entanto, ainda que reconhecêssemos conveniência, oportunidade, legitimidade parlamentar e
viabilidade da discussão da proposta no momento pelo qual passamos, tudo só seria possível caso houvesse profunda, notável, diametral e sensível modificação de texto a ser votado.
		
		
É importante que se diga que a ABRAT não se opõe à discussão e nem mesmo à necessidade de
que as legislações recebam adequações às necessidades do seu tempo. O que não se aceita é que o tempo atual seja
espelho de dois séculos precedentes, nem que haja uma tramitação supressora do imprescindível acesso à informação do quanto se vota, e que diz diretamente respeito à vida de toda a população brasileira.
		
Convida, assim, a todos para que conheçam alguns dos problemas identificados na proposta, que
compõem um conjunto de centenas de objeções ao que se observa no presente momento.
		
Ao tempo em que agradece a atenção das Senadoras e Senadores da República, exorta a todos para
que conheçam os fundamentos de sua diametral oposição a essa iniciativa, a fim de que se dotem ainda mais de
instrumentação técnica e conhecimento fático para que possam votar conscientemente a matéria.
		
Resta claro, no entanto, que aqueles que têm compromisso com a Nação, com as Contas Públicas,
com a economia do país, com a classe empresarial séria, com a classe média e com a classe trabalhadora, seguramente haverão de empenhar-se para reservar o PLC 38/2017 ao lixo da história parlamentar brasileira, lugar que
já se lhe reserva, independentemente do resultado de sua votação.
		
Seguem-se notas pontuais, a fim de que se considerem, na eventualíssima hipótese de que, mesmo
diante de centenasde aspectos que fazem recomendar a rejeição do projeto, o Parlamento brasileiro ainda mantenha a disposição de retificar o que, de tão canhestro, não tem salvação, possa ser aproveitado no sentido de comi18
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nar os efeitos vergonhosos que incidirão sobre o país e suas relações entre trabalho e capital.

ABR AT N A D EF ESA DO DIR EITO DO TR A BA L H O

		
Certos de que a contribuição da ABRAT ao Parlamento brasileiro há de ser recebida com o mesmo
respeito com que produzida, subscrevemo-nos, atenciosamente,

ROBERTO PARAHYBA DE ARRUDA PINTO
PRESIDENTE
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ADVOGADOS TRABALHISTAS”

“Antes de apontar as distorções do mérito do PLC 38/2017, a ABRAT pretende questionar alguns aspectos políticos-institucionaisque caracterizam a atual legislatura, notadamente na Câmara dos Deputados, bem como a
quadra por que passamos.
Hoje, o ambiente político recomenda que não devem vicejar propostas destinadas a desequilibrar as
relações entre trabalho e capital.
É que, como diz o Ministro Luiz Fux no seu voto que prevaleceu no julgamento da ADI 4650, alcançamos o máximo na crescente influência do poder econômico sobre o poder político. O Legislativo, notadamente
a representação proporcional da Câmara dos Deputados, onde o projeto tramitou de modo especioso e sem o respeito ao devido processo legislativo, há, naquela Casa de Leis, super-representação do capital e sub-representação
do trabalho.
		

E quem o diz é a Suprema Corte e não a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas.

Por isso, entendemos que o Senado Federal não deve permitir seja convertido em reprodutor dos
equívocos da Câmara dos Deputados, que desprezou aspectos tributários e orçamentários, suprimiu a passagem
do Projeto de Lei pela Comissão Mista de Orçamento, como era de rigor, já que o Projeto de Lei altera a Lei de
Orçamento Anual de 2017 em aproximadamente R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) apenas quanto à receita prevista quanto à cota-parte da contribuição sindical – principal (item 40.000, 176, especificação
1210.10.11) daquela Lei.
		
Era de rigor, portanto, a passagem pela Comissão Mista de Orçamento, que haveria de examinar,
inclusive, ser não era vedada a modificação supressiva de item de receita prevista no Orçamento da União.
		
No entanto, é no mérito do projeto que estão os maiores exemplos de propostas inadmissíveis,
inconvenientes, inoportunas, havendo até mesmos dispositivos inconstitucionais e que não passam por singelo
controle de convencionalidade com compromissos internacionais assumidos pelo país.
		
Nesse sentido, observa-se que o Projeto é altamente contraditório com o discurso de austeridade
orçamentária e contenção de despesas e ampliação de receitas públicas. Além de abrir mão diretamente de arrecadação decorrente da contribuição sindical e da participação do Estado da fração que lhe cabe por Lei, o conjunto
de normas proposto abre mão de receitas sobre a folha de pagamento sem observar o impacto orçamentário e
impõe maiores despesas previdenciárias, ao estimular dispensas pela redução da onerosidade (o que transfere ao
Estado ônus de prover renda mínima aos cidadãos desempregados, seja pelo seguro desemprego, seja pela assistência ou por programaras sociais), elevando as despesas.
		
Ao estimular a substituição de mão de obra empregada por trabalhadores convertidos em pessoas
jurídicas cuja única atividade é explorar a própria força de trabalho de seu titular, igualmente se reveste a iniciativa de uma perda de arrecadação, em virtude do desnível da tributação imposta sobre o trabalho prestado por
pessoa natural e trabalho prestado por pessoa jurídica, ainda que sob os mesmos caracteres do emprego.
19
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O PLC, assim, distribui renda às avessas, trasladando do Estado e da classe trabalhadora recursos
em favor da classe empresarial empregadora. E não o faz para toda a classe empreendedora, mas notadamente aos
mais fortes.

ABR AT N A D EF ESA DO DIR EITO DO TR A BA L H O

		
Não obstante tenha havido divulgação de que o PLC 38/2017 teria como propósito afastar a intervenção do Estado sobre as relações entre trabalho e capital, contraditoriamente, promove uma intensa intervenção
do Estado em benefício do capital mais alentado e acumulado.
		

Assim, sob o ponto de vista orçamentário, o projeto de lei é nocivo aos interesses da sociedade.

		
Também o é sob a ótica econômica. Em primeiro lugar, porque ao contrário de criar empregos, a
proposta estimula a conversão de empregos de melhor qualidade em simulacros de emprego de notável precariedade.
		
O arrazoado que se faz para sustentar tecnicamente a proposta invoca supostas necessidades setoriais de estabelecimento de figuras pré-históricas ao Direito do Trabalho, como o trabalho intermitente (ou o
contrato zero-hora com possibilidade de dívida do trabalhador ao final do mês), mas não se limita a atender aos
setores cuja necessidade identifica.
		
Promove, assim, a substituição de emprego firme por emprego precário, verdadeiro simulacro de
emprego, oferecendo-se essa “oportunidade” a todos os setores de atividade econômica, em claro movimento de
precarização dos vínculos trabalhistas.
		
Ao propor o aprofundamento e ampliação da incidência do trabalho terceirizado, o PL igualmente
incentiva a desvinculação de trabalhadores das empresas tomadoras de seus serviços, para os vincular a empresas
de terceirização de serviços, que convertem seres humanos em suas principais mercadorias de locação. É a medieval
locatio operarum, que converte o ser humano em coisa, facilitando a sua consumição em acidentes, enfermidades,
lesões, tudo sucedido de relegação desses indivíduos aos cuidados das respectivas famílias e do Estado, com ampliação
da irresponsabilidade dos efetivos tomadores dos seus serviços e espoliadores de suas condições de saúde.
		
O incentivo à terceirização corresponde à redução da massa salarial, com graves efeitos econômicos. Traslada, ainda, riscos da atividade das grandes para as pequenas empresas, que seguramente não ostentam
a mesma capacidade de suportar oscilações da economia e sujeitam os seus empregados a notável ampliação do
risco de inadimplemento dos direitos trabalhistas.
		
As restrições de acesso a crédito desses trabalhadores intermitentes e terceirizados serão naturais
e evidente, afastando frações significativas da classe trabalhadora do consumo de bens duráveis e de serviços que
exigem excedentes ao recebimento do mínimo vital.
		
O projeto, assim, além de prejudicar trabalhadores, tende a prejudicar empresários de largos setores, beneficiando apenas empresas de grande porte, cuja capacidade negocial se impõe até mesmo no âmbito das
relações comerciais, pelo seu poder de compra, de obtenção de políticas de preços vantajosos, deixando à míngua
trabalhadores e pequeno e médio empresariado.
		
Por tais razões, o projeto é nocivo também para a economia nacional. Trata-se de transferência
direta de renda do Estado para grandes empresas, em detrimento dos demais empreendedores.
		
Igualmente atenta contra a lógica de proporcionar emprego a ampliação do volume de jornada
de trabalho, para permitir até doze horas diárias, inclusive em trabalhos insalubres, com redução de intervalo
intrajornada, estimulando o desrespeito ao intervalo interjornadas, em evidente movimento de ampliação da
exploração do trabalho e da extração das energias do ser humano trabalhador.
		
O projeto altera o conceito de jornada de trabalho, devolvendo-o ao Século XIX, pois deixa de
considerar o tempo em que o trabalhador fica à disposição do empregador e amplia sobremodo o tempo em que,
mesmo à disposição do empregador, o empregado não aufere remuneração.
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Ampliam-se as possibilidades de trabalho em tempo parcial, também sem quaisquer salvaguardas

Informativo Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas
para evitar a deterioração da qualidade da contratação dos trabalhadores.
		
Institui o chamado teletrabalho, reinventando a roda. A legislação trabalhista já havia sido recentemente modificada para contemplar o trabalho em domicílio, inclusive em razão de tecnologias. A instituição
nada acresce de novo, mas precariza o existente.

ABR AT N A D EF ESA DO DIR EITO DO TR A BA L H O

		
O banco de horas tal como proposto poderia ser chamado de banco de reservas. Ou banco de exercito de reserva de mão de obra. Trata-se de instituto que evita contratação e não as estimula.
		
A propositura atenta, ainda, contra dispositivos nucleares de todo o sistema jurídico trabalhista,
atacando princípios positivados na Constituição Federal, fissurando o núcleo do Direito do Trabalho. Busca estabelecer seus pilares de sustentação exclusivamente no Direito Civil.
		
Apresenta-se, nitidamente, como um escudo contra o Poder Judiciário, desequilibrando a relação
entre os Poderes da República. Busca impedir a atuação jurisprudencial, limitar a faculdade interpretativa do
magistrado.
		
Se a porta de saída (a formação da jurisprudência) do Judiciário é vedada, também se dificulta
o acesso à porta de entrada. O trabalhador tem reduzido o acesso à Justiça, à gratuidade processual, passa a ter
que pagar pelas despesas de sucumbência, ainda que meramente parcial, em transferência direta de recursos da
classe que demanda proteção legal da classe contra qual a lei deve estabelecer normas de contenção de seus poderes. Novos riscos se criam com o único propósito de cominar o exercício de um direito constitucional de acesso ao
Judiciário.
		
Nesse particular, é importante registrar que a tentativa de aliciar a advocacia trabalhista pela
instituição de honorários de sucumbência em prejuízo do trabalhador é altamente repelida pela ABRAT, que já
tem posição firmada no sentido de que seja aprovada o PL 3392/2004, que há treze anos tramita pelo Congresso
Nacional sem resposta efetiva.
		
Nesse contexto, o projeto tabela os danos morais segundo múltiplos de salários. Até o valor da vida
passa a ser gizado pelo salário, proporcionalizando as diferenças sociais e valores não materiais, que são, na origem, desproporcionais.
		
O projeto não esqueceu de fragilizar a fiscalização trabalhista. Além de suprimir o item do orçamento que se destina a lhe prover de recursos, impõe um critério de dupla visita para a quase totalidade dos
ilícitos, diminuindo a já reduzida capacidade de fiscalização trabalhista, que tem notável déficit de servidores.
		
Notificações obrigatórias à fiscalização deixam de existir, ocultando fatos da autoridade estatal e
ampliando a invisibilidade do que se passa no interior das empresas. Trata-se de restabelecer regras de feudo.
		
No campo do direito coletivo, afastam-se os sindicatos de inúmeras atividades, suprimem-se suas
fontes de financiamento, impede-se a atuação do Ministério Público do Trabalho, favorece a delinquência patronal.
		
A dita prevalência do negociado sobre o legislado tem como claro propósito fazer tábula rasa da
lei e do próprio Legislativo, que opera, em síntese, pelo seu desprestígio, seja pelo mérito da iniciativa, seja pela
resultante da exclusão da força das normas que dele próprio emanam.
		
A síntese do projeto, assim, é altamente negativa. Não se lhe consegue reverter para algo sequer
palatável, senão rejeitá-lo. O ideal seria arquivá-lo, a fim de que a discussão fosse reproposta em bases diversas,
diametralmente opostas, lançando a discussão para a clareza e segurança do futuro e não no obscurantismo e
saudosismo de um passado remoto, em que o Poder Privado dispunha sobre a ordem pública.”

21

Informativo Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas

ABR AT N A D EF ESA DO DIR EITO DO TR A BA L H O

NOTA TÉCNICA CONJUNTA
PLC38/2017 – REFORMA TRABALHISTA
A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho – ANPT, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça
do Trabalho – ANAMATRA, a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas – ABRAT, o Sindicato Nacional
dos Auditores Fiscais do Trabalho – SINAIT, a Associação Latino-Americana de Advogados Laboralistas – ALAL,
a Associação Latino-americana de Juízes do Trabalho – ALJT e a Associação Luso-Brasileira de Juristas do Trabalho - JUTRA vêm apresentar ao Senado Federal e à sociedade brasileira NOTA TÉCNICA acerca do Projeto
de Lei da Câmara nº 38 de 2017, que altera especialmente a Consolidação das Leis do Trabalho e também as Leis
nº 6.019/1974, 8.036/1990 e 8.212/1991, supostamente com o fim de adequar a legislação às novas relações de
trabalho.
		
O PLC nº 38/2017, conhecido como Reforma Trabalhista, tramita atualmente no Senado Federal,
após sua aprovação, como Projeto de Lei nº 6.878/2016, na Câmara dos Deputados no final do mês de abril do
corrente ano.
		
A Reforma Trabalhista, encaminhada ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo no dia 23 de
dezembro de 2016, trazia, em seu texto inicial, autuado como PL 6787/2016, tão somente a modificação de 7 artigos da CLT e de 8 artigos da Lei nº 6.019/1974, tendo como objetivo inicial alterações legislativas no trabalho a
tempo parcial, na representação dos trabalhadores perante as empresas, nos limites do negociado prevalecer sobre
o legislado para reduzir direitos e no trabalho temporário.
		
Após poucos meses de efetiva tramitação (especialmente março e abril de 2017), com a realização
de audiências públicas no âmbito da Comissão Especial destinada a proferir parecer sobre referido projeto, o
texto substitutivo foi votado e aprovado pelo Plenário da Câmara dos Deputados com uma alteração muito mais
drástica e perniciosa da legislação trabalhista, modificando cerca de 100 artigos da CLT e alterando mais de 200
dispositivos, que desconstroem totalmente o espírito das relações trabalhistas e do Direito do Trabalho no Brasil,
encontrando-se atualmente em tramitação no Senado Federal.
		
Ao contrário do alegado inicialmente pelo Governo Federal e pelos parlamentares defensores da
referida proposta legislativa, que afirmam que essa Reforma Trabalhista tem como principais objetivos a criação
de empregos, a consolidação de direitos e o implemento da segurança jurídica nas relações de trabalho, as entidades signatárias, com sua expertise e atuação cotidiana na área, vêm, por meio desta nota técnica, comprovar que,
da forma aprovada pela Câmara dos Deputados, a reforma, na realidade, aumentará os níveis de desemprego,
diminuirá a qualidade dos empregos no mercado brasileiro, reduzirá direitos e fomentará o descumprimento da
legislação trabalhista e, por fim, aumentará a insegurança jurídica nas relações trabalhistas.
		
Após intensa leitura e debate das entidades signatárias sobre o texto do PLC 38/2017, verificamos
que a proposta de Reforma Trabalhista segue uma perversa lógica: a) ao invés de combater o descumprimento da
legislação trabalhista, dificulta o acesso à justiça pelo trabalhador; b) ao invés de buscar a prevenção de acidentes
do trabalho, limita as indenizações por dano extrapatrimonial(moral, estético e existencial) desses infortúnios; e
c) em nenhum momento, o projeto garante alguma regra para manutenção dos empregos daqueles que já estão
empregados.
		
A proposta em comento cria um cardápio de contratos de trabalho e de emprego precários, facilitando a redução da proteção social dos trabalhadores brasileiros e fomentando a mera substituição dos contratos
de trabalho a tempo indeterminado (com mais proteção e mais direitos) por contratos fraudulentos, por contratos
temporários e por contratos de trabalho em que o empregado pode receber abaixo do salário mínimo mensal.
		
		
E escorada nos argumentos de que o texto visa a modernização da legislação, o crescimento da
economia, a geração de empregos e a diminuição da litigiosidade no mundo do trabalho, revelou-se a proposta de
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reforma trabalhista, em verdade, um instrumento de redução expressiva da proteção trabalhista, que, se aprovada, causará um abalo sísmico sobre os alicerces do Direito do Trabalho.
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DA FALTA DE DEBATE DEMOCRÁTICO E APROFUNDADO
		
Não há dúvida alguma de que há um enorme déficit democrático em torno da discussão da proposta, pois ela é fruto da total ausência de um debate social amplo, especialmente entre os trabalhadores brasileiros, que serão os principais atingidos pelas profundas mudanças na legislação trabalhista.
		
Como já afirmado pelo Ministério do Trabalho, o PL 6787/2016 Executivo foi gestado sem a efetiva participação dos trabalhadores na sua discussão, em claro descumprimento às Convenções nºs 144 e 154 da
Organização Internacional do Trabalho (OIT), ambas ratificadas pelo Estado Brasileiro, que preveem a necessidade de discussão entre as representações dos trabalhadores e dos empregadores e os Estados quando da apresentação
de propostas que possam modificar o ordenamento jurídico laboral.
		
E nem se alegue que essas discussões foram feitas perante a Câmara dos Deputados nas audiências
públicas realizadas na Comissão, pois o Senhor Relator do PL 6787, Deputado Rogério Marinho, praticamente
não acatou quaisquer das inúmeras ponderações e sugestões feitas por estas e outras entidades e instituições,
incluindo em seu relatório apenas normas que prejudicam os trabalhadores e retiram direitos e proteções hoje
existentes. Ademais, a maior parte dos temas e dispositivos constantes do substitutivo aprovado na Câmara dos
Deputados não foi sequer mencionada, tampouco objeto de debate naquela Casa.
		
A proposta de Reforma Trabalhista em trâmite perante o Senado Federal tem, em nossa concepção,
a intenção de precarizar o trabalho, aumentando os ganhos do capital a partir da redução de direitos dos trabalhadores.
		
Cabe ressaltar, desde já, que a tramitação do PLC 38/2017 também tem sido feita de modo totalmente açodado pelo Senado Federal, pois o Senador Ricardo Ferraço, relator do projeto em duas das comissões
pelas quais PLC tramita (CAE e CAS), apresentou parecer mantendo, na íntegra, o texto aprovado na Câmara dos
Deputados, mesmo discordado de vários pontos, com o absurdo posicionamento pelo veto e pela edição de medidas
provisórias sobre algumas matérias ali constantes, como o trabalho intermitente, a jornada 12x36 e o trabalho da
gestante ou lactante em ambiente insalubre.
		
		
Se discordava de vários pontos do projeto, o mínimo que Sua Excelência, o Senador Ricardo Ferraço, deveria fazer, em respeito à seu mandato, seria apresentar voto com essas modificações e não abrir mão da
prerrogativa do Senado Federal de legislar, repassando essa tarefa para o Poder Executivo.
		
Mostram-se a seguir as razões pelas quais as Entidades signatárias desta Nota são contrárias à
pretendida mudança na legislação trabalhista, sempre com o objetivo de demonstrar que esta “Reforma”, além de
retirar direitos dos trabalhadores, dificultar o acesso à justiça e trazer insegurança jurídica, não criará empregos
no mercado de trabalho brasileiro, fortalecendo fraudes nas relações de trabalho.
REFORMA FORTALECE FRAUDES
		

O texto atual do PLC nº 38/2017 fomenta fortemente a prática de fraudes nas relações de trabalho.

		
A sua redação atual, conjugada com a redação vigente da Lei nº 6.019/74 (modificada recentemente pela Lei nº 13.429/2017), permitirá que trabalhadores com carteira de trabalho assinada e vínculo de emprego formalizado sejam demitidos e recontratados como falsos trabalhadores autônomos e como falsas pessoas
jurídicas, prestando o mesmo tipo de serviço e com a presença dos elementos fático-jurídicos caracterizadores da
relação de emprego.
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Vejamos a redação do artigo 442-B do PLC 38/17:

		
“Art. 442-B. A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou
sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3º desta Consolidação.”

ABR AT N A D EF ESA DO DIR EITO DO TR A BA L H O

		
A proposta possibilita a existência da figura do autônomo prestando serviços em regime de exclusividade, ou seja, a um só tomador do seu serviço, e de forma contínua, o que certamente fará com que empregados
sejam dispensados e recontratados como falsos autônomos, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e
subordinação, ou seja, com a presença dos elementos configuradores da relação de emprego.
		
Sabe-se que o trabalhador autônomo não possui contrato de trabalho registrado em sua CTPS,
não possuindo, portanto, grande parte dos direitos previstos no artigo 7º da Constituição Federal, tais como salário
mínimo, férias, 13º salário, FGTS, jornada de trabalho, horas extras, dentre outros.
		
A condição de autônomo, no âmbito das relações de trabalho regidas pela CLT, é a exceção ao contrato de trabalho e a própria negação deste. No dispositivo em destaque, o autônomo é tratado como categoria, que
existe, mesmo que apenas formalmente, pois se caracterizará ainda que o trabalhador trabalhe de forma contínua
e com exclusividade para um determinado empregador. Ademais, ao remeter-se a “cumpridas as formalidades
legais” nada expressa sobre o que seria característico do autônomo. Ao contrário, infere-se do texto proposto que
mesmo diante do elemento da não eventualidade da prestação de serviço, da onerosidade, requisitos legais do
contrato de trabalho, e com a existência de subordinação, o trabalhador contratado como autônomo, e só por isso,
não será reconhecido como empregado.
		
Assim, o artigo 442-B, além de contrariar o princípio da primazia da realidade, que informa o
direito do trabalho, atinge também o disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que garante o
acesso à justiça, pois obsta o reconhecimento da condição de empregado ao trabalhador contratado como autônomo, ainda que caracterizada, na realidade, a relação de emprego, nos termos do art. 3º da CLT. Fere, ademais, o
art. 7º, inciso I, da Constituição, que assegura a trabalhadores urbanos e rurais a “relação de emprego protegida
contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos”, na medida em que retira o próprio direito à relação de emprego e seus consectários do trabalhador contratado como autônomo, ainda que este trabalhe em regime de não eventualidade e com
exclusividade para o empregador. Exclui o trabalhador da proteção trabalhista, prevista nos incisos do art. 7º da
Constituição, e também da Previdência Social. Daí a sua inconstitucionalidade.
		
Da mesma forma, a proposta possibilita, com a ampliação da prestação de serviços em todos os
tipos de atividades da empresa, inclusive a sua principal, que empregados sejam dispensados e passem a prestar os
mesmos serviços como falsas pessoas jurídicas, precisando para isso cumprir tão somente os seguintes requisitos:
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, registro na junta comercial e um capital de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), podendo, nesse caso, prestar serviços sozinho ou com até dez empregados.
		
REFORMA FOMENTA VÍNCULOS PRECÁRIOS E EMPREGOS SEM QUALIDADE
		
Do teor do PLC 38/2017 extrai-se, também, o estímulo à substituição dos contratos por prazo indeterminado, que têm garantias mínimas legais, por vínculos precários e empregos sem qualidade, como os contratos
a tempo parcial e o intermitente. Além disso, permite a mais ampla e indiscriminada terceirização e o trabalho
temporário sem os requisitos hoje existentes, propiciando, assim, a alta rotatividade para o mercado de trabalho
brasileiro.
Da terceirização
		
O art. 2º do PLC 38/2017 promove a alteração da Lei nº6019/74 fixando no art. 4º-A desta lei a
ampla e indiscriminada permissão para a terceirização de serviços em benefício das empresas tomadoras de serviços.
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O trabalhador brasileiro conhece os problemas da terceirização e que ela representa apenas lucro para o
patrão no fim do mês. Em nada beneficia o trabalhador! O salário de trabalhadores terceirizados é 24% menor do
que o dos empregados formais, segundo o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). A terceirização também provoca desemprego, sendo seu índice de rotatividade no mercado de trabalho
quase o dobro dos empregados diretamente contratados (33% x 64,4%). Terceirizados trabalham 3 horas a mais
por semana, em média, do que contratados diretamente. Com mais trabalhadores fazendo jornadas maiores, deve
cair o número de vagas em todos os setores. Se o processo fosse inverso e os terceirizados passassem a trabalhar o
mesmo número de horas que os contratados, seriam criadas 882.959 novas vagas de emprego, segundo o Dieese.
		
A terceirização também cria uma verdadeira fábrica de acidentados no Brasil. Os trabalhadores
terceirizados são prejudicados porque as empresas de menor porte não têm as mesmas condições econômicas
das grandes para garantirem segurança na atividade de trabalho. Além disso, elas recebem menos cobrança para
manter um padrão de segurança e saúde, equivalente ao seu porte. Na Petrobrás, por exemplo, mais de 80% dos
mortos em serviço entre 1995 e 2013 eram subcontratados. Os trabalhadores terceirizados são os que sofrem mais
acidentes.
		
Hoje em dia, a terceirização do trabalho, ainda que bastante utilizada pelas empresas para superexplorar a mão-de-obra, não é autorizada de forma irrestrita. Ela é permitida em algumas atividades, especialmente em serviços de vigilância e limpeza. O que o Projeto de Lei nº 38/2017 prevê é a possibilidade de terceirização ser utilizada largamente em qualquer contrato de trabalho e sem quaisquer garantias para os trabalhadores
terceirizados, sobretudo de isonomia de direitos com o empregado da empresa tomadora de serviço, oficializando
o tratamento discriminatório entre empregados diretos e terceirizados. Não se trata de modernização. Trata-se da
retirada de direitos e de retrocesso. Nem a responsabilidade solidária é garantida a este trabalhador que, se sofrer
calote, o que é muito normal dentre empresas terceirizadas, terá que acionar na Justiça do Trabalho primeiro sua
empresa formalmente empregadora para só depois poder atingir o patrimônio da empresa tomadora dos seus
serviços.
Do contrato a tempo parcial
Propõe o PLC 38/2017 alterar a CLT para flexibilizar contratos que possibilitem pagamento abaixo do salário
mínimo, passando a considerar regime de tempo parcial de trabalho (art. 58-A/CLT) aquele cuja duração seja de
trinta horas semanais, sem possibilidade de horas extras semanais, ou aquele com jornada de vinte e seis horas
semanais ou menos, que pode ser suplementado com mais seis horas extras semanais. Hoje a CLT fala em até vinte
e cinco horas semanais, o que equivale a cerca de 57% da jornada do contrato a tempo integral (considerada a
jornada semanal de 44 horas). Com esse acréscimo de tempo de jornada nos contratos a tempo parcial, esse tipo
de contratação passaria a contemplar jornadas que correspondem a até 73% da jornada admitida no contrato
a tempo integral, desnaturando, ao aproximar a jornada dessas duas espécies de contrato, o próprio contrato a
tempo parcial e fomentando a substituição de empregados para esse tipo de contratação.
Do trabalho intermitente ou contrato a zero hora
		
Nos termos da redação dada ao artigo 443 da CLT pelo PLC 38/2017, o contrato de trabalho poderá ter como objeto a prestação de trabalho intermitente. O projeto em análise define como intermitente “o contrato
de trabalho no qual a prestação de serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de
períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do
tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria.”
Nesta modalidade de contrato de trabalho, o trabalhador só trabalha e recebe remuneração quando chamado pela empresa, não havendo garantia de jornada mínima e de renda mínima. Assim, ao contrário do que
ocorre no sistema vigente, em que o tempo à disposição da empresa é pago ao trabalhador, o trabalhador poderá
trabalhar algumas horas em uma semana, em um mês, em um ano, fazendo jus apenas às horas efetivamente
trabalhadas. Dessa forma, poderá nada receber ou auferir remuneração inferior ao salário mínimo, em flagrante
ofensa ao disposto no art. 7º, inciso IV, da Constituição, segundo o qual trabalhadores urbanos e rurais têm direito
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ao salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, que deve ser suficiente para atender as necessidades
vitais básicas do trabalhador e de sua família.

ABR AT N A D EF ESA DO DIR EITO DO TR A BA L H O

Além disso, o pagamento de direitos como 13º salário, férias, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
repouso semanal remunerado será sempre proporcional às horas trabalhadas, sendo que o trabalhador não terá
qualquer garantia de que será contatado pela empresa para trabalhar, nem quando, nem por quantas horas.
Trata-se de uma situação de total insegurança que impede o trabalhador de ter a previsibilidade da remuneração
que ganhará para pagar as contas do mês. Tampouco poderá esse trabalhador, em jornadas intermitentes, assumir
uma dívida para comprar a casa própria, por exemplo.
A prestação de trabalho intermitente iguala o trabalhador a uma máquina, que é ligada e desligada conforme a demanda. Além de transferir o risco da atividade para o trabalhador, o trabalho intermitente indiscriminado, porque independe do tipo de atividade do empregado e do empregador, ofende frontalmente o art. 1º da
Constituição, que em seu inciso IV estabelece como fundamento do Estado Democrático de Direito o valor social
do trabalho. Também o princípio da valorização do trabalho humano, em que se funda a ordem econômica, resta
violado no texto do art. 170 da Constituição Federal.
E tornando esse tipo de relação de trabalho ainda mais precária, impõe-se ao trabalhador o pagamento
de multa de 50% (cinquenta por cento) da remuneração que seria devida, caso, depois de aceita a oferta para o
comparecimento ao trabalho, não possa trabalhar.
Trata-se, em verdade, da “formalização” e institucionalização do popularmente conhecido “bico” ou “biscate”. As empresas eliminam o custo com o contrato de trabalho formal, digno, lançando mão da força de trabalho
dos muitos trabalhadores que terão à disposição somente quando houver demanda para tanto. Tal medida visa,
certamente, baratear os custos das empresas, o que seria legítimo não fosse fundada na retirada de direitos e precarização das relações de emprego. A jornada intermitente contraria, portanto, tudo o que o direito do trabalho
preconiza, negando a própria razão de existir deste.
Ademais, não há qualquer dispositivo no PLC 38, nem no voto do relator Senador Ricardo Ferraço que
garanta a manutenção dos atuais níveis de emprego para se utilizar mão desta contratação, de modo que nada
impede que, após aprovada e sancionada essa Reforma Trabalhista, trabalhadores como garçons, cozinheiros, vendedores, por exemplo, sejam demitidos do contrato de trabalho a prazo indeterminado para serem recontratados
como trabalhadores intermitentes, sem quaisquer garantias de renda e com grande possibilidade de receber menos
do que o salário mínimo mensal.

Do teletrabalho
Da mesma forma, o teletrabalho, que poderia representar, no mundo tecnológico de hoje, uma modalidade
de trabalho atrativa e interessante para o trabalhador, tal como colocada, se apresenta como mais um instrumento
de flexibilização da relação de trabalho sem contrapartida, de transferência do risco da atividade para o trabalhador, e em síntese, de retirada e sonegação de direitos.
O trabalho remoto estava inserido na proposta da reforma trabalhista (PL 6787/2016). Contudo, houve
alteração da proposta original para adequar o instituto à correta denominação, tratando o substitutivo de teletrabalho. Surgiu assim mais uma exceção ao trabalho controlado e fiscalizado, e com limitação de jornada de trabalho, posto que foi incluído o teletrabalho no Art. 62 da CLT, com o acréscimo do inciso III. Assim, os empregados
em regime de teletrabalho não estão sujeitos às normas previstas no capítulo II da CLT, que trata da duração do
trabalho, a exemplo dos empregados que exercem jornada de trabalho externa e não submissa a controle de jornada e aos gerentes com poder de gestão.
Sabemos que, atualmente, pelos meios telemáticos disponíveis, é plenamente possível ao empregador controlar a jornada e a produtividade de um trabalhador que labore em sua casa ou fora do ambiente da empresa.
Com essa malfadada exceção, a esses trabalhadores poderá ser exigido o trabalho além das 8 horas diárias, 44
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semanais, além do trabalho em domingos e feriados, sem contar a perda do direito à adicional noturno, já que não
possuem controle de jornada.
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Além de tudo, foi acrescentado mais um Capítulo à CLT, denominado CAPÍTULO II-A – DO TELETRABALHO, com o acréscimo de artigos, quais sejam, 75-A, 75-B, 75-C, 75-D e 75-E, dispondo de algumas regras
para o teletrabalho, sempre imputando responsabilidades ao empregado, que deveriam ser do empregador, como
por exemplo, a aquisição e manutenção dos equipamentos necessários para a realização do trabalho, transferindo
para o trabalhador, portanto, os ônus do empreendimento.
E por último, no caput do Art. 611-A, do substitutivo, houve alteração para dizer que a convenção e o
acordo coletivo têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre:
...
VIII – teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente;
Ou seja, está colocado exatamente entre os direitos que poderiam ser reduzido por negociação, na prevalência do negociado sobre o legislado, o que não é adequado, posto que o trabalho a domicílio, previsto no art.
6º da CLT, realizado fora da empresa, é mais uma das formas de flexibilização, pois limita a subordinação do
empregado para com o empregador, assim também não podem ser objeto de negociação o regime de sobreaviso e
o trabalho intermitente.
Não é adequado permitir-se que o teletrabalho seja objeto de livre negociação entre patrões e empregados.
O instituto já faz parte do nosso Direito, estando previsto na CLT, que estabelece que deve haver controle da jornada de trabalho à distância.
O fator subordinação sempre se fez presente para distinguir a existência ou não de controle de jornada de
trabalho. É importante referir que a CLT foi modificada em 2011 com o surgimento da Lei 12.551, de 15/12/2011,
cuja redação passou a ter o seguinte teor:
“Art. 6º – Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio
do empregado e o realizado a distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego.
(Redação dada pela Lei n. 12.551, de 2011).
Parágrafo único – Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para
fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio.
(Incluído pela Lei n. 12.551, de 2011).”
A proposta aprovada no PLC 38 visa em síntese, tratar o teletrabalho como trabalho externo, sem qualquer controle, e portanto, sem gerar pagamento de horas extras. O empregado pode trabalhar quantas horas diárias lhe forem exigidas, estar conectado o dia inteiro, sem que isso gere o pagamento de jornada extraordinária.
Não se pode concordar, no entanto, com esse pensamento precarizante, que obriga o empregado a trabalhar em
longas jornadas, sem a respectiva contrapartida pecuniária.
É indispensável que a regulamentação seja feita por meio de lei específica, regulamentando-se o trabalho
à distância; como vai ser medida a produtividade, a remuneração, o controle da jornada, e, principalmente, o
direito do empregado de se desligar, de não permitir o controle do empregador a partir de determinado momento,
enfim, que a legislação garanta ao empregado, o direito de ter uma jornada normal de trabalho e o amplo direito
de descanso e lazer.

REFORMA RETIRA OU PERMITE A RETIRADA DE DIREITOS
		
Os defensores da malfadada Reforma Trabalhista propalam aos gritos o argumento de que ela não
retira direitos trabalhistas e que os direitos do art. 7º da Constituição encontram-se totalmente preservados, o que
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De fato, o PLC 38/2017 não suprime, nem poderia suprimir os direitos constitucionais trabalhistas,
pois é uma proposta de lei ordinária, estando, portanto, abaixo da Constituição. Todavia, a Reforma Trabalhista,
ao fomentar vínculos informais e precários no mercado de trabalho, possibilita o esvaziamento dos direitos ali
previstos, fazendo com que eles sejam apenas formalmente garantidos, sem quaisquer garantias de sua efetivação
em favor dos trabalhadores.
		
Não bastasse o esvaziamento de direitos constitucionais, que passarão a valer efetivamente apenas
para alguns vínculos de trabalho, o texto do PLC 38, mantido integralmente no parecer do Senador Ricardo Ferraço, retira vários direitos do trabalhador brasileiro.
		
Exemplos de direitos totalmente suprimidos no texto são as horas in itinere(art. 58, § 2º), aquele
tempo despendido da residência do trabalhador para seu local de trabalho, quando em locais de difícil acesso ou
não servido por transporte público, o que prejudica especialmente trabalhadores no meio rural e em grandes parques industriais distantes dos centros urbanos; o intervalo de 15 minutos entre o fim da jornada normal e o início
da extraordináriapara as mulheres, direito recentemente declarado constitucional pelo STF; retirada da natureza
remuneratória da não concessão do intervalo para repouso e alimentação, tornando apenas indenizatório, sem
reflexo em outras verbas salariais e a retirada da incorporação da função de confiança quando exercida por longos
períodos.
		
O projeto em tela tem como propósito fazer prevalecer a autonomia da vontade individual ou coletiva, permitindo acordos feitos pelo próprio empregados e por sindicatos para retirar direitos trabalhistas.
		
Pelo seu texto, mantido no relatório do Senador Ricardo Ferraço, várias situações jurídicas poderão ser objeto de acordo individual entre patrão e empregado, possibilitando que direitos sejam sonegados com o
objetivo de baratear o custo da mão de obra.
		
O projeto permite, por exemplo, que, por negociação individual, sejam firmados quaisquer tipos
de formas de compensação e estipulado o banco de horas, o que fará com que o empregado, na prática, não passe
mais a receber, por exemplo, o adicional de horas extras de 50%, mesmo trabalhando habitualmente acima das 8
horas diárias. Atualmente, o banco de horas só pode ser firmado por acordo ou convenção coletiva, portanto, com
a participação obrigatória do sindicato representativo do trabalhador.
		
Preocupante demais é a permissão, trazida no artigo 59-A, de que a jornada 12x36 seja definida
a partir de acordo entre patrão e empregado, inclusive em atividades insalubres (artigo 60, parágrafo único). Atualmente, apenas por meio de negociação coletiva pode ser firmada esta jornada (Súmula 444 do TST). É sabido
que essa jornada pode trazer diversos males para a saúde do trabalhador, deixando-o mais exposto a doenças
ocupacionais e acidentes de trabalho. Tem sido comum trabalhadores que laboram nesse tipo de jornada ter outro
emprego, também com a mesma jornada, algo muito perigoso,vez que deixa o empregado extremamente cansado,
pois, nesse caso, ou trabalha 24 horas seguidas e descansa 24 horas ou trabalha 12 horas e descansa 12 e não 36
horas.
		
Não bastassem os riscos dessa jornada, o projeto é mais perverso ainda, pois retira dos empregados o direito ao pagamento em dobro dos feriados trabalhados, o repouso semanal remunerado e o adicional por
prorrogação do trabalho noturno.
		
O PLC 38 cria, outrossim, nova situação que permite a sonegação de direitos trabalhistas, a chamada rescisão por acordo mútuo. Nesse caso, havendo “acordo” entre empregador e empregado para o término da
relação de emprego, o trabalhador receberá como aviso prévio e como multa do FGTS metade do que teria direito
se fosse demitido sem justa causa. Isso certamente trará situação simuladas em que o empregado acabará por ser
obrigado a aceitar a rescisão por acordo mútuo, sob pena de ser dispensado e nada receber, tendo que buscar seus
direitos na Justiça do Trabalho.
PROJETO PERMITE A RENÚNCIA DE DIREITOS PELOS SINDICATOS – NEGOCIADO SOBRE LEGISLADO
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Como já demonstrado, o PLC38/2017 revoga sim direitos sociais trabalhistas penosamente conquistados ao longo do tempo. Representa um abalo sísmico sobre os alicerces do Direito do Trabalho, um atentado
contra os mandamentos nucleares do sistema jurídico trabalhista, destacando-se que a violação aos princípios é
extremamente mais grave do que a transgressão a uma norma específica, notadamente quando constitucionalmente positivados.
		
Como é o caso, por exemplo, do instituto da negociação coletiva trabalhista, que consiste num instrumento de promoção da melhoria das condições sociais dos trabalhadores, num importante veículo institucionalizado, no seio da sociedade civil, para a busca de maior democratização e inclusão socioeconômica das pessoas
humanas. Esse papel lógico, histórico e teleológico atribuído à negociação coletiva pela Constituição Federal de
1988 não pode ser rasgado, com a desfiguração e transmutação da natureza da negociação coletiva, de instrumento de inclusão socioeconômica para mecanismo de rebaixamento das condições de trabalho constitucional e
legalmente asseguradas.
		
Para atingir seu desiderato, o malsinado projeto de lei descaracteriza a própria natureza jurídica
contratual do acordo e da convenção coletiva do trabalho, consoante se constata através de simples leitura do art.
611-A, § 2º, da CLT, vazado nos seguintes termos:
“A inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo de
trabalho não ensejará sua nulidade por não caracterizar um vício do negócio jurídico”.
		
Como “negócios jurídicos”, a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho pressupõem uma
transação, ou seja, o despojamento bilateral ou multilateral, com reciprocidade entre os agentes envolvidos, condição de produção de normas jurídicas autônomas. Evidentemente, não podem prevalecer se concretizarem ato
explícito de renúncia, na forma prevista no dispositivo acima transcrito. E é justamente o que o PLC 38 permite,
a simples renúncia de direitos trabalhistas.
		
O Projeto de Lei viola a essência da convenção e do acordo coletivo, demonstrando, de forma
clara e despudorada, que o objetivo é unicamente o de promover a redução dos direitos sociais trabalhistas por
via transversa. O (indevidamente apropriado) discurso da “valorização da negociação coletiva de trabalho” é um
mero disfarce, um invólucro retórico e sofístico.
		
Os limites de atuação da negociação coletiva de trabalho encontram-se objetivamente delineados
no ordenamento jurídico pátrio, notadamente o de preservar os direitos fundamentais, gênero do qual os direitos
sociais trabalhistas são espécie, o chamado “mínimo existencial”, vale dizer, o conteúdo imperativo mínimo da
assimétrica relação jurídica de emprego. As normas coletivas de trabalho não têm o poder de afastar ou reduzir
direitos fundamentais constitucionalmente assegurados aos trabalhadores.
		
Juridicamente (à luz dos princípios constitucionais e dos direitos sociais fundamentais assegurados
como um patamar mínimo civilizatório), não se sustenta a ideia de que o incentivo constitucional à negociação
coletiva trabalhista permite que esse importante instrumento de gestão social detenha a prerrogativa de piorar,
rebaixar as condições de vida e de trabalho dos empregados e demais trabalhadores sob sua influência normativa.
		
A preocupação com a “valorização da negociação coletiva de trabalho” exigiria que antes de se
introduzir o apregoado “negociado sobre o legislado”, se buscasse assegurar a equivalência entre os contratantes
coletivos. Equivalência, diga-se, real, substancial, e não meramente formal. O quer dizer, fundamentalmente, que
os sindicatos de trabalhadores têm de ostentar solidez e consistência, com estrutura organizativa relevante, além
de efetiva representatividade no que concerne à sua base profissional trabalhista. Sindicato frágil e sem representatividade consiste na antítese da ideia de sindicalismo.
		
Em sentido diametralmente oposto ao do fortalecimento dos sindicatos, o projeto de lei retira, do
dia para a noite, sua principal fonte de receita, representada pela contribuição sindical compulsória. Dispõe que
o recolhimento das “contribuições devidas ao Sindicato” está condicionado à “prévia e expressa autorização” dos
que participam de uma determinada categoria econômica e profissional. Nesta última hipótese, o empregado
deverá notificar o empregador autorizando o desconto ao respectivo sindicato em sua folha de pagamento. O que29
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dificilmente ocorrerá, inclusive diante do receio do empregado de receber uma represália do empregador pelo seu
envolvimento em atividade sindical.
		
A pura e simples retirada do chamado “imposto sindical”, sem se criar uma outra opção de financiamento, ainda que apenas dos filiados ou dos beneficiados pela negociação coletiva, trará o enfraquecimento
apenas dos sindicatos de trabalhadores que, em sua grande maioria, necessitam dessa fonte de financiamento
para manter seu poder de negociação. Neste ponto, o PLC é por demais injusto e desleal pois não mexe uma vírgula na destinação da arrecadação do Sistema S, que atualmente gera bilhões de reais e é destinado apenas para
os sindicatos empresariais, fazendo com que apenas os sindicatos de trabalhadores sejam enfraquecidos. Para se
ter uma ideia do montante da arrecadação do Sistema S, segundo reportagem da Folha de São Paulo veiculada
recentemente, do orçamento da Fiesp, apenas 11 % da sua receita provém do imposto sindical. No entanto, a verba
recebida do Sistema S corresponde a 60% do orçamento dessa conhecida federação empresarial. Na Firjan (RJ),
esse percentual é ainda mais alto, correspondendo a 73% de sua arrecadação.
Merece destaque, outrossim, a pugnada inserção do parágrafo 3º ao artigo 8, da CLT, por ser manifestamente inconstitucional, verbis:
“No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente
a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, repeitado o disposto no art. 104 da Lei n 10.406, de
10 de janeiro de 2002 – Código Civil, e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia
da vontade coletiva”.
		
Pretende-se, pura e simplesmente, afastar o controle jurisdicional da negociação coletiva. À Justiça
do Trabalho caberá tão somente analisar a presença dos pressupostos formais da validade do negócio jurídico
previstos no Código Civil, quais sejam: agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei.
		
Todavia, inexiste norma jurídica ou instituto jurídico imune ao controle do Poder Judiciário. Juridicamente, é inconcebível a existência de um centro de positivação jurídica, como o é o caso da negociação coletiva
de trabalho, imune ao controle pelo Poder Judiciário. Esse dispositivo atenta contra o princípio da inafastabilidade
da jurisdição ou do acesso à justiça, consagrado no art. 5o, XXXV, da CF, o qual dispõe que: “A lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
		
Salta aos olhos, portanto, que o Projeto de Lei é eivado do vício da inconstitucionalidade, no seu
aspecto substancial. Afronta os mais importantes direitos e garantias previstos no ordenamento jurídico pátrio,
que ocupam o ápice da escala hierárquica normativa. A começar, pelo da dignidade da pessoa humana, erigido
como fundamento da República Federativa do Brasil logo no art. 1º, inciso III, da CF.
		
Dentre os temas possíveis de negociação coletiva abaixo da lei (art. 611-A), chamamos atenção
para os incisos III, V, VIII, IX e XII. Esses dispositivos permitem a redução pura e simples de direitos importantíssimos do trabalhador, sempre com o viés único de baratear os custos da mão-de-obra.
		
O inciso III, por exemplo, permite o descumprimento de norma de ordem pública de saúde e segurança no trabalho – redução do intervalo intrajornada para 30 minutos – sem qualquer restrição sobre tipos de
atividades ou observância de condições mínimas para que o trabalhador efetivamente possa ter algum descanso
nesse curto lapso de tempo. Essa previsão pode levar a um aumento do índice de adoecimento e de acidentes de
trabalho, impactando ainda mais o sistema de saúde brasileiro e os alarmantes números de infortúnios do trabalho no Brasil.
		
Por seu turno, a previsão da possibilidade de definição de funções de confiança (inciso V) permitirá que funções triviais de determinadas empresas sejam definidas como “de confiança” com o único intuito de não
pagar horas extraordinárias. É o caso, por exemplo, do setor bancário, onde, se fixado que determinada função é
de confiança, o trabalhador bancário, que tem uma jornada de 6 horas diárias, passará a não receber adicional de
horas extraordinárias sobre a 7ª e 8ª horas trabalhadas.
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teletrabalho e ao trabalho intermitente, essas duas últimas trazidas no âmbito deste PLC, podem ser simplesmente
afastadas por negociação coletiva, retirando a mínima proteção disposta na Consolidação das Leis do Trabalho.
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Preocupa-nos também a possibilidade de se negociar a remuneração apenas com base na produtividade (inciso IX). Isso pode gerar situações em que os trabalhadores, para terem uma maior remuneração, laborem ao máximo possível, num intenso desgaste físico e mental que pode levar a adoecimento e mortes. Situação
apta a exemplificar essa questão é o caso dos cortadores de cana que, para conseguir um melhor resultado salarial,
trabalham 13, 14, 15 horas por dia para poder cortar mais toneladas, o que, por já ter gerado mortes no Brasil,
acabou por ser proibido pelo Poder Judiciário.
		
Por fim, ao permitir o reenquadramento do adicional de insalubridade (inciso XII), o PLC é extremamente injusto, possibilitando, por exemplo, que o trabalhador que labore submetidos a agentes insalubres
em grau máximo (pela CLT, com direito a receber um adicional de 40%) possa vir a receber um adicional de 10%,
como se estivesse exposto a um grau mínimo de insalubridade.
		
Não bastassem esses argumentos, o Estado brasileiro, caso venha a aprovar esta legislação, pode vir
a ser punido por descumprir compromissos internacionais que prometeu cumprir, a exemplo das Convenções nº 98
e 154 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ambas ratificadas pelo Brasil. E isso foi dito pela própria
OIT.
		
Recentemente, o Ministério Público do Trabalho apresentou consulta técnica ao Departamento de
Normas da OITsobre a incompatibilidade de alteração legislativa que estabelecesse a possibilidade de a negociação
coletiva reduzir a proteção legal do trabalhador, com os termos da Convenção OIT n. 98, considerando entendimento do próprio Comitê de Peritos a respeito.
		
Em resposta à consulta, o Departamento de Normas, dentre outras considerações, ressaltou que o
Comitê de Peritos da OIT se posicionou recentemente sobre o tema, analisando a aplicação da Convenção n. 98
peloBrasil, concluindo que uma previsão legal estabelecendo que a legislação trabalhista em geral possa ser afastada pela negociação coletiva - isto é, a prevalência do negociado sobre o legislado - seria contrária ao objetivo da
Convenção n. 98 de se promover negociação livre e voluntária.
		
Ademais, ainda de acordo com o documento, o Departamento de Normas lembra que os Estados
membros tem a obrigação de garantir a efetiva aplicação de Convenções ratificadas na lei e na prática e, em consequência, nenhum acordo individual ou coletivo pode reduzir o patamar de proteção estabelecido em Convenções
da OIT ratificadas pelo Brasil.
		
Assim, isso mostra que o Brasil pode vir a seu penalizado por descumprir tratados internacionais
por ele ratificados, o que, no cenário internacional, traz diversos prejuízos.
OBSTÁCULOS PARA ACESSO À JUSTIÇA
		
Conforme afirmado acima, o PLC 38/2017 segue uma lógica extremamente perversa, pois, ao
invés de criar mecanismos para evitar o descumprimento e a sonegação de direitos, estabelece uma série de empecilhos que dificultam o acesso à Justiça do Trabalho pelo trabalhador.
		
Nesta seara, a “Reforma Trabalhista” cria, por exemplo, os seguintes obstáculos para dificultar o
acesso do trabalhador à Justiça do Trabalho para reclamar seus direitos:
		
1) Dificulta o acesso ao benefício da justiça gratuita.
		
A proposta prevê que só poderá obter referido benefício o trabalhador que percebersalário igual
ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social e
aquele que comprovar a insuficiência de recursos. Atualmente, o obreiro precisará receber salário igual ou inferior
ao dobro do mínimo legal, ou tão somente declarar, sob as penas da lei, que não está em condições de pagar as
custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, não precisando comprovar suas alegações.
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2) Estipula o pagamento de honorário periciais pelo beneficiário de justiça gratuita.

		
Em seu artigo 790-B, a proposta em tela estabelece a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais à parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita, o
que não ocorre atualmente. Se o trabalhador é beneficiário do acesso gratuito à justiça, não há qualquer sentido
responsabilizá-lo pelo pagamento dos referidos honorários.
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3) Cria no processo do trabalho a sucumbência recíproca

		
Atualmente, em virtude do princípio protetivo, não existe no Processo do Trabalho o instituto da
sucumbência recíproca, o que faz com que, mesmo em reclamações julgadas parcialmente procedentes, o trabalhador não necessite pagar honorários ao advogado da parte contrária sobre a parte não reconhecida.
		
		
O PLC 38, com o viés de restringir o acesso do trabalhador à Justiça do Trabalho, cria o referido
instituto que passa a ser aplicado mesmo para os beneficiários da justiça gratuita. Assim, caso o trabalhador
ingresse com uma reclamação trabalhista pleiteando, por exemplo, 10 pedidos e tenha sua ação julgada parcialmente procedente, terá, mesmo sem qualquer má-fé,que pagar até 15% sobre o valor relativo aos pedidos não
reconhecidos para o advogado da parte contrária. Isso poderá deixa-lo até devedor se eventualmente grande parte
do seu pedido for julgado improcedente.
		

4) Pagamento de custas e despesas processuais para propor nova ação (art. 844, §§ 2º e 3º)

		
A PLC prevê que, na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das
custas, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência
ocorreu por motivo legalmente justificável, sendo seu pagamento condição para propositura de nova ação.
		
Enfim, são esses apenas alguns exemplos dos obstáculos criados para impedir o acesso do trabalhador à Justiça do Trabalho.


CONCLUSÃO

		
A origem do Direito do Trabalho sempre revelará a sua função tuitiva. A ideia de mínimos jurídicos assegurados por lei, como salário mínimo, repousos semanais e anuais, intervalos intra e entrejornadas,
limites de jornada etc., veio a lume para justamente conferir alguma equipotência nas relações entre empregadores
e trabalhadores hipossuficientes, evitando-se assim que prevaleça sempre a condição do mais forte.
		
Assim, os direitos trabalhistas constitucionais e legais mínimos são aqueles que asseguram, afinal,
que parte da riqueza gerada pela produção/circulação de bens e serviços seja segura e necessariamente distribuída
entre os trabalhadores.
		
A pretensão de uma reforma como a proposta é na verdade tornar lícitas condutas vedadas pela
CLT e pelas Convenções Internacionais, esvaziando o conjunto mínimo de proteções ao trabalhador. A modernização das relações de trabalho consiste antes de tudo na erradicação de todas as formas de exploração do ser
humano, e não na utilização de uma engenharia artificiosa para fazer desaparecer as irregularidades cotidianamente praticadas no Brasil, alçando-as à condição de legalidade sem bani-las da vida social.
		
Quando a maior parte desses direitos volta ao campo da livre negociação (ainda que coletiva),
faltando-nos ainda uma organização sindical universalmente pujante e representativa, descem-se alguns degraus
na escada da civilidade. Onde a lei já não garante mínimos, os seus padrões voltam a ser disputados pela força.
		
Por todo o exposto, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho – ANPT, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA, a Associação Brasileira dos Advogados
Trabalhistas – ABRAT, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – SINAIT, a Associação Latino32
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-Americana de Advogados Laboralistas – ALAL, a Associação Latino-americana de Juízes do Trabalho – ALJT e
a AssociaçãoLuso-Brasileira de Juristas do Trabalho - JUTRAposicionam-se de modo CONTRÁRIO ao Projeto de
Lei da Câmara 38/2017 e ao parecer do Senador Ricardo Ferraço, conclamando os senhores Senadores a rejeitarem a malfadada proposta que, se aprovada, só trará retrocesso social para o país,agravando, ainda mais, a crise
política, econômica e social.
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Brasília, 05 de junho de 2017.
Ângelo Fabiano Farias da Costa
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NOTA TÉCNICA
PLC 38/2017 – REFORMA TRABALHISTA
ASPECTOS DE INCONSTITUCIONALIDADE
E DE ANTIJURIDICIDADE
A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho – ANPT, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça
do Trabalho – ANAMATRA, a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas – ABRAT e o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – SINAIT, vêm apresentar à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
do Senado Federal (CCJC) NOTA TÉCNICA com aspectos de inconstitucionalidade e antijuridicidade constantes
do Projeto de Lei da Câmara nº 38 de 2017, conhecido como Reforma Trabalhista, que altera especialmente a
Consolidação das Leis do Trabalho e também as Leis nº 6.019/1974, 8.036/1990 e 8.212/1991, supostamente com
o fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho.
CONSIDERAÇÕES PREAMBULARES
Ao contrário do alegado inicialmente pelo Governo Federal e pelos parlamentares defensores da referida
proposta legislativa, que afirmam que essa Reforma Trabalhista tem como principais objetivos a criação de empregos, a consolidação de direitos e o implemento da segurança jurídica nas relações de trabalho, as entidades signatárias vêm, por meio desta, comprovar que o texto do PLC 38/2017, em diversos aspectos, fere de morte direitos
e garantias dos trabalhadores brasileiros assegurados na Constituição Federal, seja em seu aspecto material, onde
teremos direitos trabalhistas constitucionais completamente esvaziados ou descumpridos, seja em seu aspecto processual, onde teremos a criação de inúmeros obstáculos de acesso à justiça pelo trabalhador que tem seus direitos
descumpridos e/ou sonegados.
Preliminarmente, no entanto, é fundamental contextualizar aspectos principiológicos básicos do sistema
constitucional brasileiro. O art. 6º da Constituição é norma-matriz dos direitos sociais no Brasil. Os direitos sociais, encampados no Título II da Constituição, possuem natureza fundamental. No art. 6º, o trabalho está explicitamente referido como direito social fundamental, cuja proteção às pessoas que dele necessitam, remete à estrutura
disposta no art. 7º subsequente.
Com efeito, a atual Constituição, desde 1988, traça um novo horizonte de possibilidades, tanto que, de
forma simbólica e inédita, acomoda os direitos fundamentais na parte inicial do texto, antes, portanto, das disciplinas endereçadas às questões do poder. Os direitos fundamentais deste novo contexto explicitamente incluem
os direitos sociais, sendo que nas ordens constitucionais anteriores os direitos trabalhistas eram tratados no capítulo pertinente à ordem econômica e social. Embora este não seja um requisito imprescindível, a consagração
constitucional explícita de um direito social é um indício relevante do caráter fundamental dos bens ou interesses
protegidos.
O art. 7º da Constituição estabelece diversos direitos aos trabalhadores e às trabalhadoras urbanos e rurais, sem prejuízo de outros, e que visem à melhoria da sua condição social, comportando verdadeira cláusula de
abertura para a incorporação de novos direitos.
A dignidade da pessoa humana, que é fundamento explícito do Estado Democrático de Direito (art. 1º),
traduz-se, na questão do trabalho, no direito de acesso a um trabalho decente - e não apenas o direito a ocupar-se.
Observando o plano internacional de proteção aos direitos humanos, a Organização Internacional do
Trabalho (OIT), da qual o Brasil é país-membro desde a sua criação em 1919, tem sua atuação pautada na construção de significados concretos à concepção de trabalho decente, enquanto expressão da dignidade humana. Para
esse organismo internacional, há quatro pilares que a sustentam, quais sejam: os direitos e princípios fundamentais do trabalho, a promoção do emprego de qualidade, a extensão da proteção social e o diálogo social. A partir
deles, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) reconhece a necessidade de os países formularem políticas
que visem a estimular a criação de mais e melhores empregos; reduzir a informalidade, combater o trabalho infantil, o trabalho escravo e todas as formas de discriminação no emprego; promover o emprego juvenil; ampliar
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e melhorar a cobertura da proteção social; impulsionar a educação e a capacitação para o trabalho; reforçar a
produtividade e a competitividade das empresas; e fortalecer os direitos trabalhistas.
Além disso, a Organização Internacional do Trabalho (OIT), na Conferência de Genebra, ocorrida em 18
de junho de 1998, definiu princípios fundamentais que serviriam de norte à sua atuação, quais sejam: a liberdade
sindical e o efetivo reconhecimento do direito à negociação coletiva; eliminação de todas as formas de trabalho
forçado ou obrigatório; a efetiva abolição do trabalho infantil; e a eliminação da discriminação em matéria de
emprego e ocupação.
Há, portanto, princípios, no plano interno e internacional, juridicamente vinculados a um Estado de Direito Social e Democrático, que encerram preceitos de segurança jurídica e social, necessariamente relacionados
às implicações entre trabalho e cidadania.
Ao reduzir drasticamente a proteção social nas relações de trabalho no Brasil, o que será demonstrado no
curso dessa Nota Técnica, a Reforma Trabalhista enfraquece totalmente a aplicação e efetividade dos princípios da
dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, fundamentos da República Federativa do Brasil (artigo
1º, III e IV, da Constituição Federal). Além disso, ao criar ou alargar vários contratos precários e reduzir ou permitir a redução de direitos e o aumento da sonegação trabalhista, causará um aumento nos índices de concentração
de renda e de pobreza, indo contra a garantia do desenvolvimento nacional e a erradicação da pobreza e redução
das desigualdades sociais e regionais, objetivos fundamentais do Estado Brasileiro (artigo 3º da Constituição).
Não bastassem essas afrontas à nossa Carta Magna, a proposição de Reforma Trabalhista, em seu texto
atual, descumpre outros princípios e direitos fundamentais estabelecidos na Constituição, notadamente os princípios da isonomia (artigo 5º, caput), ao criar graves distinções de direitos conferidos aos trabalhadores, de acordo
com o tipo de relação de trabalho, do amplo acesso à justiça (artigo 5º, XXXVI), ao estabelecer vários obstáculos ao
trabalhador para buscar seus direitos sonegados, da função social da propriedade e da empresa (artigo 5º, XXIII,
e artigo 170), da busca do pleno emprego (artigo 170, VIII), ao criar ou fomentar contratos de trabalhos precários,
com poucos direitos, ou a ocorrência de fraudes (autônomos e pejotização), além do princípio da vedação ao retrocesso social nas relações de trabalho (artigo 7º, caput).
Como é certo, há limite material, inclusive ao poder de reforma constitucional, quanto aos direitos e garantias individuais, que são justamente os fundamentais (art. 60, § 4º, inc. IV, da Constituição). Há se considerar,
portanto, que os direitos sociais, incluindo os de conteúdo econômico-social-trabalhista, estão protegidos pelo art.
60, § 4º, da Constituição, não estando livremente disponíveis para que retrocessos normativos sejam estabelecidos
segundo a discricionariedade do poder constituinte derivado. A própria abertura presente no art. 7º da Constituição, relacionada à melhoria da condição social dos trabalhadores, aponta no sentido da não-regressividade.
Se há impedimento ao retrocesso por emenda constitucional, com muito mais força o limite se apresenta quando
modificações forem estabelecidas através da legislação infraconstitucional.
Nesse mesmo sentido, durante a I Jornada de Direito Material e Processual da Justiça do Trabalho, promovida pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA) e pelo Tribunal Superior
do Trabalho (TST), ocorrida em novembro de 2007, foi aprovado o seguinte enunciado sobre o tema, vinculado
ao temário geral da flexibilização:
FLEXIBILIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS. Impossibilidade de desregulamentação dos direitos sociais fundamentais, por se tratar de normas contidas na cláusula de intangibilidade prevista no art. 60, § 4º, inc. IV, da
Constituição da República.
Destacado esse panorama de princípios fundamentais da Constituição, desde logo cabe dizer que o PLC n.
38/2017, da dita “Reforma Trabalhista” ─ cujo texto foi elaborado originalmente pelo Deputado Rogério Marinho
no relatório para o PL n. 8/2017, auxiliado por juristas e magistrados alinhados com uma visão “empresarialist””,
economicista e não-humanista do Direito do Trabalho (que, sabe-se-, é francamente minoritária no âmbito do
próprio Tribunal Superior do Trabalho), e mantido pelo relator originário nesta Casa Revisora, o Senador Ricardo
Ferraço, sem alteração de uma vírgula sequer (o que não deixa de causar apreensões) ─, detêm dispositivos que
padecem de inconstitucionalidade formal e outros que padecem de inconstitucionalidade material. Não raro, um
mesmo dispositivo padecerá dos dois vícios.
Quanto às inconstitucionalidades materiais, dizem basicamente com os limites materiais ao poder de legislar, à vista dos direitos e das garantias sociais fundamentais (arts. 6º a 11 da Constituição Federal), conforme já
destacado precedentemente. Aliás, mais que limites ao poder de conformação do legislador ordinário, são mesmo
limites ao próprio poder constituinte derivado, como decorre da melhor doutrina nacional, à vista das restrições
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impostas ao legislador pelo artigo 60, §4º, IV, da Constituição.
Nesse particular ─ o das inconstitucionalidades materiais ─, sobressai, a toda evidência, a tese do chamado “negociado sobre o legislado” (i.e., admitir que a negociação coletiva possa indiscriminadamente estabelecer
mínimos de proteção jurídico-laboral em níveis inferioresao da legislação estatal). De fato, esse aspecto assume
grande papel, porque abre brecha legal para que se estabeleçam, em todos os rincões do país, negociações coletivas
tendentes a abolir direitos sociais previstos nos artigos acima listados (e especialmente no art. 7º), conquanto não
fosse possível fazê-lo, como vimos, nem mesmo por proposta de emenda constitucional.
Já quanto às inconstitucionalidades formais (entre as quais incluímos as procedimentais), divisam-se,
“prima facie”, três eixos críticos, insuperáveis por qualquer linha de argumentação que se tome. Importante percebê-lo porque, se no campo das inconstitucionalidades materiais há sempre alguma margem para debate (e não por
outra razão o Deputado Rogério Marinho citava, a cada entrevista sua, o quanto decidido no RE n. 895.759, sobre
“negociado v. legislado”, conquanto se saiba que ali houve uma única decisão, não uma jurisprudência mansa e
pacífica do Excelso Pretório), não ocorre o mesmo com as inconstitucionalidades formais: tais inconstitucionalidades geralmente são evidentes, “de per se” e “prima facie”; e, no caso do PLC n. 38/2017, são notavelmente óbvias.
Já por isso, tais constatações de inconstitucionalidade são dificilmente contornáveis, na perspectiva da argumentação jurídica. Afinal, como deriva do secular brocardo latino ─ que, embora não absoluto, serve bem à hipótese
─, “in clariscessat interpretativo” (= “na clareza [do texto ou da sua contrariedade literal], cessa [deve cessar] a
interpretação”).
O que se nota, já dessas considerações preambulares, que sobressaem eixos de inconstitucionalidade. O
primeiro eixo diz com os limites constitucionais literais à chamada “flexibilização” pela via da negociação coletiva. O segundo eixo diz com os limites constitucionais formais à relativização do direito constitucional à duração
de trabalho (i.e., oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais). O terceiro eixo, enfim, diz com a procedimentalidade constitucional-legislativa da PEC n. 38/2017. Nos termos do artigo 114 do ADCT, é certo que
a tramitação de proposição, ressalvada a medida provisória, quando acarretar aumento de despesa ou renúncia
de receita, há necessidade de análise da compatibilidade com o Novo Regime Fiscal, que foi instituído pela EC nº
95/2016. Todavia, esse relatório de impacto orçamentário não foi feito, embora o PLC 38/2017 incorpore evidentes
hipóteses de renúncia direta e indireta de arrecadação, que estão sendo simplesmente ignoradas pelo Parlamento.
Da forma aprovada pela Câmara dos Deputados, agora em curso no Senado Federal, o texto do PLC
38/2017 descumpre seguramente fundamentos, objetivos fundamentais e princípios garantidos pela Constituição.
Estabelecido este cenário inicial, com os levantamentos preambulares de aspectos das inconstitucionalidades, segue-se com a análise, mais pormenorizada, de dispositivos contemplados na reforma que representam
violação à Constituição de 1988.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA PROPOSTA –DESCUMPRIMENTO DE PROCEDIMENTOS TRAZIDOS EM CONVENÇÕES DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT)
Não há dúvida alguma de que há um enorme déficit democrático em torno da discussão da proposta, pois
ela é fruto da total ausência de um debate social amplo, especialmente entre os trabalhadores brasileiros, que serão
os principais atingidos pelas profundas mudanças na legislação trabalhista.
Como já afirmado pelo Ministério do Trabalho, o PL 6787/2016 Executivo foi gestado sem a efetiva participação dos trabalhadores na sua discussão, em claro descumprimento às Convenções nºs 144 e 154 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ambas ratificadas pelo Estado Brasileiro, que preveem a necessidade de
discussão entre as representações dos trabalhadores e dos empregadores e os Estados quando da apresentação de
propostas que possam modificar o ordenamento jurídico laboral.
E nem se alegue que essas discussões foram feitas perante a Câmara dos Deputados nas audiências públicas realizadas na Comissão, pois o Senhor Relator do PL 6787, Deputado Rogério Marinho, praticamente não
acatou quaisquer das inúmeras ponderações e sugestões feitas por estas e outras entidades e instituições, incluindo
em seu relatório apenas normas que prejudicam os trabalhadores e retiram direitos e proteções hoje existentes.
Ademais, a maior parte dos temas e dispositivos constantes do substitutivo aprovado na Câmara dos Deputados
não foi sequer mencionada, tampouco objeto de debate naquela Casa.
Por isso, talvez o que esteja sendo mais violentamente agredido seja o diálogo social verdadeiro. São incontáveis
audiências públicas, notas técnicas, falas, reuniões, etc., com a presença das mais diversas entidades. Todavia,
nada, absolutamente nada, tem sido considerado na tramitação da chamada “Reforma Trabalhista”.
A democracia não se contabiliza pelo número formal de audiências públicas ou de reuniões, mas, sim, substancialmente, na análise de quanto do contraponto e do contraditório são realmente levados a sério.
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A mencionada Convenção nº 144 da Organização Internacional do Trabalho, aprovada na 61ª reunião em Genebra, em 1976, justamente versa sobre a necessidade de comprometimento com práticas procedimentais que assegurem consultas efetivas aos representantes do Governo, dos empregados e dos trabalhadores. As consultas precisam
ser efetivas. A “Reforma Trabalhista”, ao contrário de representar o consenso possível no diálogo social, até aqui
avança como voz única, impositiva, na constituição de um mercado de trabalho sem proteção. O Parlamento deve
levar a sério as considerações de todos os envolvidos numa reforma estrutural desse porte, sem açodamentos, e com
a prudência necessária, sob pena de violação do diálogo social com o qual se comprometeu no plano internacional.
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO PLC 38/2017 /AFASTAMENTO E ESVAZIAMENTO
DOS DIREITOS TRABALHISTAS CONSTITUCIONAIS
1. FOMENTO A FRAUDES À RELAÇÃO DE EMPREGO
Iniciando nossa argumentação mais específica quanto às várias inconstitucionalidades presentes no PLC
38/2017, é imprescindível consignar que a proposta em comento cria um “cardápio” de contratos de trabalho e
de emprego precários, facilitando a redução da proteção social dos trabalhadores brasileiros, garantida, sobretudo, pelo artigo 7º da Constituição Federal, e fomentando a mera substituição dos contratos de trabalho a tempo
indeterminado (com mais proteção e mais direitos) por contratos fraudulentos, por contratos temporários e por
contratos de trabalho em que o empregado pode receber abaixo do salário mínimo mensal.
O texto atual do PLC nº 38/2017 fomenta fortemente a prática de fraudes nas relações de trabalho, com
objetivo espúrio de afastar o vínculo de emprego, em situações onde estão caracterizados os elementos da relação
empregatícia, aumentando, assim, a exploração do trabalhador brasileiro, com o esvaziamento e a sonegação de
praticamente todos os direitos trabalhistas previstos no artigo 7º da Constituição.
E isso acontecerá, sobretudo, a partir do incentivo a fraudes na utilização de falsas pessoas jurídicas e falsos trabalhadores autônomos que, em realidade, seriam empregados e que, por isso, deveriam ter preservados os
direitos do art. 7º da Constituição.
Nesta seara, a redação trazida para o novo artigo 442-B da CLT e para alteração do artigo 4º-A da Lei
nº 6.019/74, permitirá que trabalhadores com carteira de trabalho assinada e vínculo de emprego formalizado
sejam demitidos e recontratados como falsos trabalhadores autônomos e como falsas pessoas jurídicas, prestando
o mesmo tipo de serviço e com a presença dos elementos fático-jurídicos caracterizadores da relação de emprego,
mas sem vários dos direitos garantidos constitucionalmente.
		
Vejamos a redação do artigo 442-B do PLC 38/17:
Art. 442-B. A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3º desta Consolidação.
A proposta possibilita a existência da figura do autônomo prestando serviços em regime de exclusividade,
ou seja, a um só tomador do seu serviço, e de forma contínua, o que certamente fará com que empregados sejam
dispensados e recontratados como falsos autônomos, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação, ou seja, com a presença dos elementos configuradores da relação de emprego.
Referido dispositivo viola frontalmente o artigo 7º da Constituição Federal, pois, ao mascarar a relação de
emprego sob a forma de autônomo, que praticamente não possui direitos e que trabalho por conta própria e sob
os próprios riscos, retira de trabalhadores diversos direitos que são garantidos unicamente àqueles que possuem
contrato de emprego com registro em CTPS. Nessa linha, o trabalhador falso autônomo, que na realidade deveria
ser empregado, não terá os seguintes direitos constitucionais previstos nos seguintes incisos do artigo 7º da CF: I)
relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa; II) seguro-desemprego, em caso de
desemprego involuntário; III) fundo de garantia do tempo de serviço; IV) salário mínimo, capaz de atender a suas
necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo; V) piso salarial
proporcional à extensão e à complexidade do trabalho; VI) irredutibilidade de salário; VII) garantia de salário,
nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável; VII) décimo terceiro salário com base na
remuneração integral; IX) remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; X) proteção do salário; XIII)
duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais; XV) repouso semanal
remunerado, preferencialmente aos domingos; XVI) remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo,
em cinqüenta por cento à do normal; XVII) gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais
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do que o salário normal; XVIII) licença à gestante; XIX) licença-paternidade; XXI) aviso prévio proporcional ao
tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias; XXII) redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de
normas de saúde, higiene e segurança; XXIII) adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres
ou perigosas, na forma da lei; XXIV) aposentadoria; XXVIII) seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do
empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Enfim, quase
nenhum direito fundamental.
Assim, ao possibilitar que o trabalhador, hoje empregado, possa ser contratado como falso autônomo, sobretudo em razão da exclusividade e da continuidade da prestação do serviço a um único tomador, a norma em
questão esvazia por completo a proteção constitucional dos direitos previstos no artigo 7º da nossa Carta Magna.
NADA MAIS INCONSTITUCIONAL!
Além disso, o artigo 442-B, além de contrariar o princípio da primazia da realidade, que informa o direito
do trabalho, atinge também o disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que garante o acesso à
justiça, pois obsta o reconhecimento da condição de empregado ao trabalhador contratado como autônomo, ainda
que caracterizada, na realidade, a relação de emprego, nos termos do art. 3º da CLT.
Da mesma forma, a proposta possibilita, com a eventual alteração da redação do artigo 4-A da Lei nº
6.019/74, que amplia a prestação de serviços em todos os tipos de atividades da empresa, inclusive a sua principal, que empregados sejam dispensados e outros ou os mesmos (após 18 meses) sejam contratados para prestar os
mesmos serviços como falsas pessoas jurídicas, precisando para isso cumprir tão somente os seguintes requisitos:
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, registro na junta comercial e um capital de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), podendo, nesse caso, prestar serviços sozinho ou com até dez empregados.
Esse pernicioso dispositivo, claramente inconstitucional, fomentará o aumento do uso de uma fraude muito conhecida nas relações de trabalho, a chamada “pejotização”, fenômeno que ocorre quando uma empresa passa
a utilizar dos serviços de um trabalhador sob a máscara de uma falsa pessoa jurídica, como se essa fosse uma
legítima empresa prestadora de serviços, mas presentes, de fato, todos os elementos configuradores da relação de
emprego, em especial a pessoalidade e a subordinação.
Assim como o falso trabalho autônomo, a “pejotização” também retira toda a proteção constitucional do
trabalhador, pois, como suposta empresa, o trabalhador não possui também vários direitos como seguro-desemprego (inciso II); FGTS (inciso III); garantia do salário mínimo (inciso IV); décimo terceiro salário (inciso VIII);
remuneração do trabalho noturno superior à do diurno (inciso IX); proteção do salário (inciso X); limitação diária e semanal de jornada de trabalho (inciso XIII); repouso semanal remunerado (inciso XIV); adicional de horas
extras (inciso XVI); férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal (inciso
XVII); licenças maternidade e paternidade (incisos XVIII e XIV); aviso prévio (inciso XXI); adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas (inciso XXIII); aposentadoria (XXIV); seguro contra
acidentes de trabalho, a cargo do empregador (inciso XXVIII), dentre outros direitos constitucionais, tendo, ainda,
que arcar com os custos de abertura e manutenção da falsa empresa, suportando praticamente todos os ônus do
seu “empreendimento”.
Os referidos dispositivos em comento atentam contra a dignidade da pessoa humana dos trabalhadores
que serão explorados (artigo 1º, III), o valor social do trabalho (artigo 1º, IV), fundamentos da República Federativa do Brasil, assim como contra a garantia do desenvolvimento nacional e a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais, objetivos fundamentais do Estado Brasileiro (artigo
3º, II e III).
Além disso, as normas propostas descumprem também princípios fundamentais da ordem econômica,
previstos no artigo 170 da Constituição da República, especialmente a valorização do trabalho humano e a justiça
social, para uma existência digna (caput), a função social da propriedade (inciso III) e a busca do pleno emprego
(inciso IX).
Então, resta cristalina a inconstitucionalidade do PLC 38/2017, os aspectos acima levantados.
2. CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VÍNCULOS PRECÁRIOS E EMPREGOS SEM QUALIDADE, EM
CLARO CONFRONTO COM OS COMANDOS CONSTITUCIONAIS
Do teor do PLC 38/2017 extrai-se, também, o estímulo à substituição dos contratos por prazo indeterminado, que têm garantias mínimas legais e constitucionais, por vínculos precários e empregos sem qualidade, como
a ampliação desmedida da terceirização, inclusive na atividade principal das empresas, e a criação do trabalho
intermitente, normas que violam regras e princípios constitucionais, como os da dignidade da pessoa humana, do
valor social do trabalho, da proteção social do trabalho, da função social da empresa e da busca do pleno emprego.
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a) Inconstitucionalidade da terceirização ampla e indiscriminada
O art. 2º do PLC 38/2017 promove a alteração da Lei nº6019/74 fixando no art. 4º-A desta lei a ampla e
indiscriminada permissão para a terceirização de serviços em benefício das empresas tomadoras de serviços, em
todas as atividades das tomadoras, inclusive em sua principal.
O alargamento das possibilidades de terceirização para toda e qualquer atividade empresarial afronta
diversos direitos e princípios constitucionais trabalhistas, pois, ao tornar a relação de trabalho trilateral, desnatura, por completo, a essência constitucional do contrato de trabalho, permitindo que haja empresas sem um único
empregado, utilizando-se, por completo, de trabalhadores externos, com os objetivos de baratear o custo da mão-de-obra e eximir da responsabilidade direta pelo cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias.
Essa permissão, trazida pela alteração do artigo 4º- A, fará com que os índices de redução da proteção
social pela terceirização e da sonegação ou descumprimento de direitos trabalhistas cresçam exponencialmente,
trazendo, com isso, o aumento da rotatividade no mercado de trabalho brasileiro, a redução de direitos e benefícios
trabalhistas e da massa salarial dos trabalhadores brasileiros, a fragmentação da representatividade sindical, o
aumento do calote aos empregados e, o mais grave, a ampliação dos alarmantes números de acidentes de trabalho
no Brasil.
São conhecidos, de tempo, os graves problemas trazidos pela terceirização e que ela representa apenas
lucro para o patrão no fim do mês. O salário de trabalhadores terceirizados é 24% menor do que o dos empregados formais, segundo o Dieese. A terceirização também provoca desemprego, sendo seu índice de rotatividade no
mercado de trabalho quase o dobro dos empregados diretamente contratados (33% x 64,4%). Terceirizados trabalham 3 horas a mais por semana, em média, do que contratados diretamente. Com mais trabalhadores fazendo
jornadas maiores, deve cair o número de vagas em todos os setores. Se o processo fosse inverso e os terceirizados
passassem a trabalhar o mesmo número de horas que os contratados, seriam criadas 882.959 novas vagas de emprego, segundo o Dieese.
A terceirização também cria uma verdadeira fábrica de acidentados no Brasil. Os trabalhadores terceirizados são prejudicados porque as empresas de menor porte não têm as mesmas condições econômicas das grandes
para garantirem segurança na atividade dos seus trabalhadores. Além disso, elas recebem menos cobrança para
manter um padrão de segurança e saúde, equivalente ao seu porte. Na Petrobrás, por exemplo, mais de 80% dos
mortos em serviço entre 1995 e 2013 eram subcontratados. Os trabalhadores terceirizados são os que sofrem mais
acidentes.
Atualmente, a terceirização é permitida em algumas atividades, especialmente em serviços de vigilância e
limpeza e atividades-meio. O que o Projeto de Lei nº 38/2017 prevê é a possibilidade de terceirização ser utilizada
largamente em qualquer contrato de trabalho, em qualquer atividade empresarial, e sem quaisquer garantias
para os trabalhadores terceirizados, sobretudo de isonomia de direitos com o empregado da empresa tomadora de
serviço, oficializando o tratamento discriminatório entre empregados diretos e terceirizados e atentando contra
os princípios constitucionais da igualdade/isonomia e da não discriminação (artigos 3º, IV, 5º, caput, XLI, 7º,
XXXII). Não se trata de modernização. Trata-se da retirada de direitos e de retrocesso. Nem a responsabilidade
solidária é garantida a este trabalhador que, se sofrer calote, o que é muito normal dentre empresas terceirizadas,
terá que acionar na Justiça do Trabalho primeiro sua empresa formalmente empregadora para só depois poder
atingir o patrimônio da empresa tomadora dos seus serviços, o que, muitas vezes, demora anos.
Desta forma, a terceirização ilimitada afronta regras e princípios constitucionais, sobretudo os princípios
da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho, da busca pelo pleno emprego (empregos de qualidade), da função social da propriedade, da igualdade e da isonomia (ao fomentar a discriminação entre trabalhadores diretamente contratados e terceirizados) e da justiça social.
Não obstante a inobservância desses princípios, a terceirização indiscriminada, ao causar alta rotatividade, diminuição de direitos, benefícios e de salários de uma maneira geral, a fragmentação sindical e um alto
número de acidentes e mortes no trabalho, viola materialmente e esvazia inúmeros direitos previstos nos artigos
7º, 8º, 9º e 11 da Constituição, notadamente, o cumprimento de direitos básicos como salário mínimo, FGTS,
aposentadoria, aviso prévio, 13º salário, que, ou são reduzidos ou são sonegados, pelos altos índices de calotes
em trabalhadores, a liberdade sindical e o direito de greve, esvaziados com a fragmentação sindical causada pela
terceirização, e a representação dos trabalhadores nas empresas, uma vez que, com a terceirização, serão cada
vez menos as empresas com menos de 200 empregados, o que, com a redução da quantidade de empregados por
empresa, acabará por impactar negativamente a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, em
claro descumprimento também dos artigos 7º, XXXI, 23, II, 24, XIV, 201, § 1º, 203, IV,e 227, II.
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Não se pode deixar de emprestar destaque ao tema da igualdade. Com efeito, nos termos do art. 2º do
PLC 38, a Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974 (Lei de Trabalho Temporário), passaria a vigorar com as seguintes
alterações:
Art. 4º-C São asseguradas aos empregados da empresa prestadora de serviços a que se refere o art. 4º-A desta Lei,
quando e enquanto os serviços, que podem ser de qualquer uma das atividades da contratante, forem executados
nas dependências da tomadora, as mesmas condições:
I – relativas a:
a) alimentação garantida aos empregados da contratante, quando oferecida em refeitórios;
b) direito de utilizar os serviços de transporte;
c) atendimento médico ou ambulatorial existente nas dependências da contratante ou local por ela designado;
d) treinamento adequado, fornecido pela contratada, quando a atividade o exigir.
II – sanitárias, de medidas de proteção à saúde e de segurança no trabalho e de instalações adequadas à prestação
do serviço.
A nova regra elimina a isonomia obrigatória entre o trabalhador terceirizado e o empregado da tomadora
de serviços, tornando a igualdade, que é princípio vinculante na Constituição da República, uma faculdade empresarial. Desse modo, prestando serviços o terceirizado em favor do tomador de serviço, obrigatoriamente devem
ser garantidos os mesmos direitos do chamado trabalhador efetivo, o que resta, todavia, afastado da proposta.
A Constituição de 1988, no art. 3º, inciso IV, estabelece, dentre os objetivos da República Federativa do Brasil, a
promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Desse modo, a condição de terceirizado não pode atuar como fator de discriminação quanto a salários,
benefícios e condições gerais de trabalho, sob pena de malferimento do aludido dispositivo constitucional.
b) Inconstitucionalidade do trabalho intermitente
Nos termos da redação dada ao artigo 443 da CLT pelo PLC 38/2017, o contrato de trabalho poderá ter
como objeto a prestação de trabalho intermitente. O projeto em análise define como intermitente “o contrato de
trabalho no qual a prestação de serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo
de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria.
Não há qualquer dúvida de que essa famigerada espécie de contrato de trabalho é uma criação maldosa e
claramente inconstitucional, tendo em vista que o contratado para trabalho intermitente não tem qualquer garantia de remuneração mínima e de jornada de trabalho mínima, não sabendo se trabalhará algo, nem muito mesmo
se no final do mês terá qualquer remuneração. Nesse tipo de contrato, o empregador pode, em qualquer atividade
e sem qualquer limite, pedir que o empregado trabalhe, por exemplo, uma, duas, três ou quatro horas, um ou dois
dias na semana, fazendo com que o trabalhador tenha garantido, tão-somente, valor do salário-mínimo/hora que,
certamente, pode ser bem abaixo do salário-mínimo mensal garantido por lei.
Essa previsão viola frontalmente os incisos IV e VII, da Constituição Federal, pois o salário-mínimo deve
ser capaz de atender as necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, especialmente para moradia,
alimentação, educação, saúde e lazer, o que, notadamente, não resta garantido com essa previsão do trabalho intermitente que permitirá, por exemplo, que trabalhadores não recebam nada mensalmente ou recebam duzentos,
trezentos, quatrocentos reais, montante bem abaixo do salário-mínimo mensal brasileiro e que não será suficiente
para prover seu sustento. Da mesma forma, esse trabalhador não poderá assumir compromissos financeiros mínimos, pois não terá a certeza de quanto auferirá de rendimento ao final do mês.
Outro dispositivo constitucional diretamente descumprido por esse tipo de contrato é o direito à aposentadoria (artigo 7º, inciso XXIV), pois o trabalhador terá que trabalhar efetivamente muitos anos a mais para atingir
o tempo mínimo para ter deferida sua aposentadoria, uma vez que os anos para a aposentadoria são, na verdade,
contados em dias de contribuição e de trabalho.
Além disso, o pagamento de direitos como 13º salário (inciso VIII), férias (inciso XVII), FGTS (inciso III)
e repouso semanal remunerado (inciso XV) será sempre proporcional às horas trabalhadas, sendo que o trabalhador não terá garantia de que será contatado pela empresa para trabalhar, nem quando, nem por quantas horas.
Trata-se de uma situação de total insegurança que impede o trabalhador de ter a previsibilidade da remuneração
que ganhará para pagar as contas do mês. Tampouco poderá esse trabalhador, em jornadas intermitentes, assumir
uma dívida para comprar a casa própria, por exemplo.
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A prestação de trabalho intermitente iguala o trabalhador a uma máquina, que é ligada e desligada conforme a
demanda. Além de transferir o risco da atividade para o trabalhador, o trabalho intermitente indiscriminado,
porque independe do tipo de atividade do empregado e do empregador, ofende frontalmente o art. 1º da Constituição, que em seus incisos III e IV estabelecem como fundamentos do Estado Democrático de Direito a dignidade da
pessoa humana e o valor social do trabalho. Também os princípios da valorização do trabalho humano, da justiça
social e da busca do pleno emprego, em que se fundam a ordem econômica, restam violados no texto do art. 170
da Constituição Federal. Empregos sem qualidade e sem qualquer tipo de proteção não atendem à intenção do
Constituinte originário, violando diretamente a ordem constitucional instituída em 1988.
Por fim, impende ressaltar que não há dispositivo no PLC 38 que garanta a manutenção dos atuais níveis de
emprego para se utilizar mão desta contratação, de modo que nada impede que, após aprovada e sancionada
essa Reforma Trabalhista, trabalhadores como garçons, cozinheiros, vendedores, por exemplo, sejam demitidos
do contrato de trabalho a prazo indeterminado para serem recontratados como trabalhadores intermitentes, sem
quaisquer garantias de renda e com grande possibilidade de receber menos do que o salário-mínimo mensal, o que
demonstra a patente inconstitucionalidade material dos dispositivos que criam essa espécie de contrato.
3. INCONSTITUCIONALIDADE DO PLC 38 AO PERMITIR A RETIRADA DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS
a) Acordos Individuais
Os defensores da malfadada “Reforma Trabalhista” propalam aos gritos o argumento de que ela não retira direitos trabalhistas e que os direitos do art. 7º da Constituição encontram-se totalmente preservados, o que é
totalmente falacioso.
O projeto em tela tem como propósito fazer prevalecer a autonomia da vontade individual ou coletiva,
permitindo acordos feitos pelo próprio empregado e por sindicatos para retirar direitos trabalhistas, sem exigência
de qualquer compensação pela perda.
Pelo seu texto, mantido no relatório do Senador Romero Jucá, várias situações jurídicas poderão ser objeto
de acordo individual entre patrão e empregado, possibilitando que direitos sejam sonegados com o objetivo de
baratear o custo da mão de obra. Algumas permissões trazidas no PLC 38 violam diretamente direitos constitucionais.
O projeto permite, por exemplo, que, por negociação individual, sejam firmados quaisquer tipos de formas
de compensação e estipulado o banco de horas, o que fará com que o empregado, na prática, não passe mais a
receber, por exemplo, o adicional de horas extras de 50%, mesmo trabalhando habitualmente acima das 8 horas
diárias. Essa permissão legislativa possibilitará o esvaziamento, por completo, do direito previsto no inciso XVII do
artigo 7º, qual seja, o de receber remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, a 50% à do normal.
Atualmente, o banco de horas só pode ser firmado por acordo ou convenção coletiva, portanto, com a participação
obrigatória do sindicato representativo do trabalhador, com mais garantias aos empregados.
O art. 7º, inc. XIII, da Constituição prevê a duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias
e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo
ou convenção coletiva de trabalho. Nota-se, no Texto Constitucional, que acordo ou convenção estão dispostos de
forma conjugada, lado a lado, indicando uma excepcionalidade trabalhista, qual seja, em razão dos efeitos que o
elastecimento de jornada implica sobre o meio ambiente laboral, e mais especificamente no que concerne à saúde
dos trabalhadores, há exigência de instrumento formal, ou seja, acordo ou convenção que são necessariamente
escritos e coletivos.
Explicitamente, a flexibilização da jornada diária através de convenção coletiva ou de acordo coletivo, e,
ainda, os próprios instrumentos coletivos, encontram seu fundamento de validade no Texto Constitucional (art.
7º, incs. XIII e XXVI).
Não bastasse esse aspecto, a instituição informal de banco de horas, por mero acordo tácito, e com compensação em período de longa duração (seis meses), implica, na prática, na eliminação do pagamento de horas
extras. Na forma do art. 7º, XVI, da Constituição, a regra que deve ser observada é a da remuneração do serviço
extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal. A inovação, violando preceito constitucional, torna a remuneração do serviço extraordinário, que é regra, exceção.
Frontalmente inconstitucional é a permissão, trazida no artigo 59-A, de que a jornada 12x36 seja definida
a partir de acordo entre patrão e empregado, inclusive em atividades insalubres (artigo 60, parágrafo único). Esse
dispositivo descumpre claramente a garantia constitucional de limitação da jornada (inciso XIII) e de redução
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dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (inciso XXII). A Constituição
Federal não permite a duração superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, com exceção da compensação e redução da jornada, por instrumentos coletivos de negociação. Assim, inconstitucional a previsão de
que a jornada 12x36 horas possa ser fixada por simples acordo entre empregador e empregado. O PLC não traz
restrição a qualquer tipo de atividade desempenhada pelo trabalho nesse tipo de jornada, de modo que, pelo texto,
será permitida a fixação da referida jornada, por acordo individual, inclusive para atividades penosas, insalubres
e perigosas. Tem sido comum trabalhadores que laboram nesse tipo de jornada ter outro emprego, também com
a mesma jornada, algo muito perigoso, vez que deixa o empregado extremamente cansado, pois, nesse caso, ou
trabalha 24 horas seguidas e descansa 24 horas ou trabalha 12 horas e descansa 12 e não 36 horas. Isso certamente
trará um aumento do adoecimento de trabalhadores e de acidentes de trabalho, indo contra o espírito protetivo da
Constituição Brasileira.
Considerando o estabelecimento dessas diretrizes constitucionais, os regimes de compensação exigem negociação coletiva ou, mais precisamente, acordo ou convenção coletiva de trabalho. O acordo em referência apenas
pode ser o coletivo, isso porque a Constituição demanda interpretação considerando sua unidade e sistematicidade interna. Nesse sentido, o art. 8º da Constituição representa valorização da autonomia negocial coletiva, e
especialmente à vista do disposto no inc. III, motivo pelo qual compete ao sindicato a representação dos interesses
da categoria.
Não bastassem os riscos dessa jornada, o projeto é mais perverso ainda, pois retira dos empregados o direito ao pagamento em dobro dos feriados trabalhados, o repouso semanal remunerado e o adicional por prorrogação do trabalho noturno, descumprindo os comandos constitucionais trazidos nos incisos IX e XV do artigo 7º.
Eis a redação do parágrafo único do art. 59-A da proposta:
Parágrafo único. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando houver, de que tratam o art. 70 e o § 5º do art. 73
desta Consolidação.
A Constituição Federal no art. 7º, inciso XV, estabelece como direito fundamental o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Os feriados do calendário oficial são dias de repouso. O labor em dias
feriados, ainda que em regime de escala, não desnaturam o fato de que houve labor no dia destinado ao descanso.
O direito ao descanso vincula-se ao conjunto de proteção de Medicina e Segurança do Trabalho, grafada pela indisponibilidade absoluta. Por isso, a eliminação do pagamento implica em flagrante inconstitucionalidade.
O PLC 38 cria, outrossim, nova situação que permite a sonegação de direitos trabalhistas, a chamada rescisão por acordo mútuo. Nesse caso, havendo “acordo” entre empregador e empregado para o término da relação
de emprego, o trabalhador receberá como aviso prévio e como multa do FGTS metade do que teria direito se fosse
demitido sem justa causa. Ao possibilitar essa nova figura no direito trabalhista, o PLC 38 fomentará a existência
de situação simuladas em que o empregado acabará por ser obrigado a aceitar a rescisão por acordo mútuo, sob
pena de ser dispensado e nada receber, tendo que buscar seus direitos na Justiça do Trabalho. Além disso, com isso,
descumpre-se, de cara, os incisos III e XXI, pois o trabalhador terá reduzido, em metade, seu direito ao FGTS e ao
aviso prévio.
b) Renúncia de Direitos pelos Sindicatos - “Negociado sobre o Legislado”
Como já demonstrado, o PLC 38/2017 possibilita sim a renúncia pelos sindicatos a direitos sociais trabalhistas penosamente conquistados ao longo do tempo.
O instituto da negociação coletiva trabalhista consiste num instrumento de promoção da melhoria das
condições sociais dos trabalhadores. Esse papel lógico, histórico e teleológico atribuído à negociação coletiva pela
Constituição Federal de 1988 não pode ser rasgado, com a desfiguração e transmutação da natureza da negociação coletiva, de instrumento de inclusão socioeconômica para mecanismo de rebaixamento das condições de
trabalho constitucional e legalmente asseguradas.
Para atingir seu desiderato, o malsinado projeto de lei descaracteriza a própria natureza jurídica contratual do acordo e da convenção coletiva do trabalho, consoante se constata através de simples leitura do art. 611A, § 2º, da CLT, permitindo que as negociações coletivas sejam firmadas sem qualquer contrapartida recíproca,
ocasionando tão somente a perda de direitos dos trabalhadores:
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A inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo de
trabalho não ensejará sua nulidade por não caracterizar um vício do negócio jurídico.
O Projeto de Lei viola a essência da convenção e do acordo coletivo, demonstrando, de forma clara e despudorada, que o objetivo é unicamente o de promover a redução dos direitos sociais trabalhistas por via transversa.
Desse modo, vai contra as normas constitucionais, notadamente as previstas no artigo 7º, que só em 3 situações
permitem a redução de direitos, quais sejam, a redução justificada de salários (inciso VI), a compensação de horários e a redução da jornada (inciso XIII), e a instituição de turnos ininterruptos de revezamento (inciso XIV).
Nada além disso pode ser negociado pelos sindicatos para retirar direitos dos trabalhadores, mostrando-se
inconstitucional qualquer norma infraconstitucional que atente contra essa determinação.
Dentre os temas possíveis de negociação coletiva abaixo da lei (art. 611-A), chamamos atenção para os
incisos III, V, VIII, IX e XII que esvaziam direitos trabalhistas fundamentais garantidos na nossa Lei Maior.
O inciso III, por exemplo, permite o descumprimento de norma de ordem pública de saúde e segurança no
trabalho – redução do intervalo intrajornada para 30 minutos – sem qualquer restrição sobre tipos de atividades
ou observância de condições mínimas para que o trabalhador efetivamente possa ter algum descanso nesse curto
lapso de tempo. Com isso, descumpre a previsão constitucional do inciso XXII, levando, se aprovada, a um aumento do índice de adoecimento e de acidentes de trabalho, impactando ainda mais o sistema de saúde brasileiro
e os alarmantes números de infortúnios do trabalho no Brasil.
Por seu turno, a previsão da possibilidade de definição de funções de confiança (inciso V) permitirá que
funções triviais de determinadas empresas sejam definidas como “de confiança” com o único intuito de não pagar
horas extraordinárias, em clara tentativa de esvaziar a aplicação do inciso XVI do artigo 7º barateando a mão-de-obra e sonegando o pagamento de adicional de horas extras para os trabalhadores. É o caso, por exemplo, do setor
bancário, onde, se fixado que determinada função é de confiança, o trabalhador bancário, que tem uma jornada
de 6 horas diárias, passará a não receber adicional de horas extraordinárias sobre a 7ª e 8ª horas trabalhadas.
O inciso VIII, por sua vez, permite que todas as normas legais relativas ao regime de sobreaviso, ao teletrabalho e ao trabalho intermitente, essas duas últimas trazidas no âmbito deste PLC, podem ser simplesmente
afastadas por negociação coletiva, retirando a mínima proteção disposta na Consolidação das Leis do Trabalho.
Isso é dar aos sindicatos em “cheque em branco”, permitindo o afastamento de vários dos direitos previstos no artigo 7º da Constituição. Um exemplo concreto disso é a exclusão ou redução, por convenção coletiva de trabalho ou
acordo coletivo, do pagamento de 13º salário, do repouso semanal remunerado, das férias com acréscimo de um
terço e dos adicionais legais, todos direitos constitucionais trabalhistas previstos no artigo 7º e que, de acordo com
a redação atual, podem ser negociados livremente, sem quaisquer restrições ou balizas.
Preocupa-nos também inconstitucionalidade se negociar a remuneração apenas com base na produtividade (inciso IX). Isso pode gerar situações em que os trabalhadores, para terem uma maior remuneração, laborem
ao máximo possível, num intenso desgaste físico e mental que pode levar a adoecimento e mortes. É uma carta
branca para que as empresas explorem ao máximo o trabalhador que, para ter uma remuneração melhor, pode
vir a ter que trabalhar acima dos limites legais de jornada. Situação apta a exemplificar essa questão é o caso dos
cortadores de cana que, para conseguir um melhor resultado salarial, trabalham 13, 14, 15 horas por dia para poder cortar mais toneladas, o que, por já ter gerado mortes no Brasil, acabou por ser proibido pelo Poder Judiciário.
Por fim, ao permitir o reenquadramento do adicional de insalubridade (inciso XII), o PLC é extremamente injusto e inconstitucional, possibilitando, por exemplo, que o trabalhador que labore submetidos a agentes insalubres em grau máximo (pela CLT, com direito a receber um adicional de 40%) possa vir a receber um adicional
de 10%, como se estivesse exposto a um grau mínimo de insalubridade. Em nossa concepção, essa previsão fere o
disposto no inciso XXXIII do artigo 7º, esvaziando a sua aplicação.
4 – INCONSTITUCIONALIDADE DO TRABALHO DE GESTANTES E LACTANTES EM CONDIÇÕES INSALUBRES
O PLC 38/2017 propõe alteração legislativa que promoverá, na hipótese do mesmo vir a ser aprovado,
significativa modificação nas condições de trabalho das gestantes e das lactantes. Com efeito, a redação proposta
permite ao empregador exigir a prestação laboral de gestantes em atividades consideradas insalubres, ainda que
sujeitas à liberação de médicos de confiança das mesmas.
Não obstante tal possibilidade seja restrita a condições de insalubridade em grau mínimo ou médio – uma
vez que a possibilidade para grau máximo fora suprimida na Câmara dos Deputados -, ainda assim se vislumbra
patente vício material de inconstitucionalidade, posto que põe em risco um dos postulados básicos do estado bra43
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sileiro que é a proteção à vida humana e aos direitos do nascituro.
De fato, apesar do dispositivo previsto no citado PLC prever a necessidade de atestado médico – de profissional de confiança da gestante -, o mais sensato, quando se leva em consideração os bens jurídicos protegidos pela
norma, seria o incondicional afastamento da gestante de toda e qualquer função insalubre, independentemente
do grau de risco.
No ponto, há de se levar em consideração, obviamente, a potencial possibilidade de pressões externas e
inconfessáveis sobre médicos colocados à disposição de gestantes nessa condição, bem como, hipótese factível em se
tratando de agentes insalubres, do desenvolvimento de patologias nos nascituros sobre as quais a ciência médica
não pode ou não teve condições de atentar no caso concreto diante do agente lesivo.
O mais sensato, albergando-se inclusive no Princípio da Proteção Integral conferido às crianças e adolescentes, é conferir-se garantia jurídica ao feto de forma ampla e irrestrita, de forma que reste impossibilitado o labor
de mulheres grávidas sob condições insalubres, como forma de se precaver danos - não raro irreparáveis - à saúde
da criança em gestação.		
Por conseguinte, a opção legislativa estampada na reforma trabalhista viola, sem sombra de dúvidas, alguns postulados constitucionais que garantem proteção integral à vida, esta inclusive no estágio intrauterino, em
claro confronto a diversos princípios da Lei Maior, tais como a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III), o
valor social do trabalho (art. 1º, inciso IV), a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º, caput), A função social da
propriedade (art. 5º, inciso XXIII), a proteção do mercado de trabalho da mulher (art. 7º, inciso XX) e a redução
dos riscos inerentes ao trabalho (art. 7º, inciso XXII).
5 – VIOLAÇÃO À NÃO REGRESSIVIDADE DE DIREITOS – INTERVALO PARA AS MULHERES E
RETIRADA DE CONTROLE DE JORNADA NO TELETRABALHO
O PLC 38/2017 também avança sobre tema que tem matriz constitucional ao eliminar o intervalo de 15
minutos, destinado ao descanso da mulher trabalhadora antes do início da jornada extraordinária. O art. 5º, inc.
I, letrai, expressamente revoga, sem nada colocar no lugar, o disposto no art. 384 da CLT, que está inserido no
capítulo Da proteção do trabalho da mulher e prevê que em caso de prorrogação do horário normal, será obrigatório um descanso de 15 (quinze) minutos no mínimo, antes do início do período extraordinário do trabalho.
Conforme art. 5º, inc. I, da Constituição, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta
Constituição, ou seja, encontra-se estabelecida a igualdade substancial que, na prática, considera que são válidas
as distinções relacionadas ao posicionamento de cada gênero no mercado de trabalho.
A propósito, o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do IIN-RR 1540/2005-046-12-00.5,
pronunciou-se no sentido de que o art. 384 da CLT foi recepcionado pela vigente Constituição, tratando-se de
norma de proteção à mulher e que não conflita com, antes confirma, o princípio da isonomia. Nesse sentido:
RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE. INTERVALO DO ART. 384 DA CLT. HORAS EXTRAS. O art.
384 da CLT estabelece a obrigatoriedade de concessão à mulher do intervalo de quinze minutos, no mínimo, antes
do início do período extraordinário do trabalho, por se tratar de medida de higiene, saúde e segurança do trabalho.
Outrossim, tendo esta Corte entendido que o referido artigo foi recepcionado pela nova Ordem Constitucional,
tem reiteradamente determinado que se confira ao intervalo em apreço o mesmo tratamento que se dá aos casos
em que houve desrespeito ao intervalo intrajornada previsto no art. 71 da CLT, deferindo-se o pagamento das horas correspondentes, com o acréscimo de 50% e respectivos reflexos legais. Recurso de Revista conhecido em parte
e provido. (RR - 290-42.2013.5.09.0015, Relatora Ministra Maria de Assis Calsing, Acórdão da 4ª Turma, DEJT
15/08/2014).
Além disso, em decisão com repercussão geral o STF confirmou a recepção constitucional do art. 384 da
CLT, sendo que a norma é aplicável a todas as mulheres trabalhadoras (RE 658.312-SC, Relator Ministro Dias
Toffoli).
O raciocínio jurídico importante contido na vertente que prevaleceu no julgamento do incidente de inconstitucionalidade diz respeito ao reconhecimento de que a norma trabalhista em evidência ambienta proteção
relacionada à medicina e segurança do trabalho.
A regulação do teletrabalho, com exclusão, em qualquer hipótese, do pagamento de horas extras, é incompatível com o atual regime constitucional. No caso, o PLC 38/2017 insere na exceção do art. 62 da CLT, ou seja,
dentre aqueles que não estão abrangidos no capítulo da duração do trabalho, os empregados em regime de teletrabalho (inc. III).
44

ABR AT N A D EF ESA DO DIR EITO DO TR A BA L H O

Informativo Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas

Quanto à temática da limitação da jornada, a Constituição de 1967/69 assegurava aos trabalhadores,
conforme redação disposta no art. 165, além de outros direitos que visassem à melhoria da sua condição social,
“duração diária do trabalho não excedente a oito horas, com intervalo para descanso, salvo casos especialmente
previstos” (inciso VI). Aliás, também a Constituição de 1946, em razão do art. 157, inciso V, estabelecia a regra
da duração do trabalho diário não excedente de oito horas, mas assumia a possibilidade de casos e condições excepcionais que fossem previstos em lei.
O contexto normativo então prevalente por mais de quarenta anos comportava raciocinar em torno da
ideia de regime ou regra geral de horário, de um lado (no plano constitucional), e regime ou regra especial, de
outro (no plano infra), tanto que estavam ressalvados os casos especiais previstos, que o seriam por lei.
A atual Constituição, também sem prejuízo de outros direitos que possam melhorar a condição social dos
trabalhadores, prevê “duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais,
facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho”
(art. 7º, inciso XIII). Isso significa que não foi contemplada a hipótese de “casos especiais” que possam afastar a
regra da necessidade de controle da duração da jornada. Nessa linha, o teletrabalho não é caso especial para esse
fim, isso porque não há impossibilidade de controle. A própria CLT, reformulada já na era democrática, incorpora
como válido o controle por meio telemático ou qualquer correspondente ou instrumental moderno de caráter eletrônico. Trata-se, no caso, do parágrafo único do art. 6º da CLT, introduzido por força da Lei nº 12.551, de 2011
(os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação
jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio).
NAL

6 - OBSTÁCULOS PARA ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIO-

São muitas as investidas contra o direito do trabalho, no PLC 38/2017, que revelam, entre outras, a clara
intenção de eximir de responsabilidade o empregador, nas relações de trabalho. E o mesmo ocorre inclusive, e com
destaque, nas questões afetas ao processo do trabalho.
Notadamente o art. 8º contempla limites à interpretação judicial pela magistratura do trabalho que viola
efetivamente o primado essencial da democracia que é o da independência judicial. O Poder Judiciário é Poder da
República e os juízes gozam de predicamentos que visam à garantia de efetividade da própria cidadania. Dentre
eles se encontra o atributo da independência. Por isso mesmo, é absolutamente inviável que qualquer dispositivo
de norma infraconstitucional limite, constranja ou regula o alcance da intelecção judicial sobre os casos que estejam em julgamento. A propósito, o próprio § 4º do art. 60 da Constituição revela que a Separação de Poderes
limite o poder de reforma constitucional. E o Poder Judiciário é justamente composto por seus juízes (arts. 92 e 96
da Constituição).
Em diversos dispositivos do PLC 38/2017 observa-se o impedimento ou a restrição do acesso do trabalhador à justiça, em flagrante ofensa ao disposto no artigo 5º, inciso XXXV, segundo o qual “a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Além disso, atinge frontalmente o princípio da igualdade material, eis que desconsidera, também na seara processual, a hipossuficiência do empregado em relação
ao empregador, característica intrínseca da relação de trabalho, retirando dos trabalhadores mais desfavorecidos
economicamente – maioria da “clientela” da Justiça do Trabalho – o direito de reclamar em juízo os seus direitos
decorrentes das relações de trabalho.
De início, o PLC dificulta a obtenção do benefício da gratuidade da justiça.A proposta prevê que só poderá
obter referido benefício o trabalhador que perceber salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite
máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social e aquele que comprovar a insuficiência de recursos.
Atualmente, o obreiro precisará receber salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal, ou tão somente declarar, sob as penas da lei, que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio
ou de sua família, não precisando comprovar suas alegações.
O mesmo art. 611-A, mencionado acima, no § 5º, contempla previsão inconstitucional por representar
injustificado embaraço ao exercício amplo do direito de ação. A redação proposta é a seguinte:
§ 5º Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho deverão participar, como
litisconsortes necessários, em ação individual ou coletiva, que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses
instrumentos.
O art. 5º, XXXV, da Constituição prevê, como direito fundamental, que a lei não excluirá da apreciação
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do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A previsão contemplada pela proposta de reforma, no entanto, inviabiliza o direito de ação, tratando-se de obrigação irrealizável.
Prosseguindo no campo de óbice ao acesso à justiça, nos termos do PLC 38/2017 (arts. 790, §§ 3º e 4º;
790-B, caput e§4º), o trabalhador que ajuizar uma ação trabalhista e, nesta for vencido no objeto da perícia, terá
que arcar com os honorários periciais, ainda que seja beneficiário da justiça gratuita. Terá que suportar esse ônus
utilizando o eventual crédito a que faça jus no mesmo processo ou em outro processo. Percebe-se aí, com nitidez,
que pretende o Projeto inviabilizar o acesso do trabalhador ao Judiciário, pois impõe a este um ônus absurdo para
a produção de prova pericial, modalidade probatória indispensável a várias pretensões, sobretudo as afetas às
questões de saúde e segurança do trabalho, como a insalubridade e a periculosidade, apenas para exemplificar.
Também no texto do referido PLC, art. 791-A, verifica-se que o obreiro terá que pagar honorários advocatícios, mesmo que lhe seja deferida a gratuidade da justiça, no caso de sucumbência recíproca. Assim, caso o trabalhador ingresse com uma reclamação trabalhista pleiteando, por exemplo, 10 pedidos e tenha sua ação julgada
parcialmente procedente, terá, mesmo sem qualquer má-fé, que pagar até 15% sobre o valor relativo aos pedidos
não reconhecidos para o advogado da parte contrária. Isso poderá deixá-lo até devedor se eventualmente grande
parte do seu pedido for julgado improcedente.
Tanto nesta situação, relativa a honorários advocatícios, quanto na dos honorários periciais, o trabalhador tem que pagá-los com os eventuais créditos recebidos no mesmo processo ou em outro. Em ambos os casos, o
trabalhador provavelmente nada receberá ao final do processo judicial, ainda que seja vencedor em parte.
Resta evidente, portanto, que atribuir ao trabalhador, mesmo que este seja beneficiário da justiça gratuita,
o ônus de pagar honorários periciais e advocatícios impede, na prática, o acesso do obreiro à jurisdição.
Da mesma forma, ao inviabilizar a propositura de nova ação, caso o reclamante/trabalhador não comprove a quitação das custas a que foi condenado por ausência à audiência inaugural no processo anterior, ainda
que lhe tenha sido concedida a gratuidade da justiça (PLC 38/2017, art. 844, §3º), o projeto em questão agride
frontalmente o texto constitucional, no mencionado art. 5º, inciso XXXV, pois também neste particular impede o
acesso ao Judiciário. Via de regra, o trabalhador ingressa em juízo para reclamar verbas trabalhistas quando já
saiu da empresa acionada, e normalmente está desempregado. Ademais, como se sabe, as ações trabalhistas têm,
na sua maior parte, como objeto, verbas rescisórias, decorrentes de um contrato findo. O trabalhador pede tais
verbas na Justiça, portanto, em momento de absoluta fragilidade, pois não tem mais emprego e não recebeu o que
lhe é devido, no momento em que tais verbas deveriam ter sido pagas.
Seguindo a lógica adotada em toda a construção normativa, no sentido de dificultar ou impedir o exercício do direito de ação pelo trabalhador, o PLC 38/2017 elimina a execução de ofício no processo do trabalho, salvo
nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado(art. 878 da CLT, segundo PLC 38/2017) ou
no caso das contribuições sociais (art. 876 da CLT, na forma do PLC 38/2017).
Há, ainda, a restrição, pelo PLC 38, da inovação do recente CPC, no sentido de permitir o protesto da decisão transitada em julgado, para fins de gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito
ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, somente após transcorrido o prazo de 45 dias. O CPC de 2015
prevê o transcurso do prazo de 15 dias (art. 517c/c art.523). Tal medida beneficia o executado inadimplente e
prejudica, muito, o exequente/trabalhador, que levará mais tempo para receber seu crédito.
A proposta, no que se refere ao depósito recursal, contempla previsão já reconhecida inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal. Eis o dispositivo:
art. 899. (…) § 4º O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices
da poupança.
A inconstitucionalidade diz respeito ao desencontro com o entendimento disposto no julgamento da ADI
4357 do STF.
O PLC 38/2017 reduz também a efetividade da execução trabalhista quando afasta a exigência do depósito recursal na conta vinculada do empregado, além de permitir a sua substituição por fiança bancária ou seguro
garantia judicial (art. 899).
Além disso, a possibilidade de extinção do contrato por acordo entre empregado e empregador, com o
pagamento das verbas rescisórias pela metade; o termo escrito de quitação anual de obrigações trabalhistas, com
eficácia liberatória das parcelas nele especificadas; o reconhecimento da quitação ampla dos Planos de Demissão
Voluntária e dos Planos de Demissão Incentivada, sem garantias mínimas aos trabalhadores; e a permissão da arbitragem privada no direito individual do trabalho também atingem o princípio constitucional do acesso à justiça,
pois pressupõem uma situação consolidada entre as partes do contrato de trabalho que as impede de reclamar em
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juízo. Ademais, ignoram a desigualdade material existente entre empregado e empregador, na relação de trabalho.
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CONCLUSÃO
Demonstradas acima, por sólidos argumentos jurídicos, a inconstitucionalidade de diversos dispositivos
trazidos na proposta de Reforma Trabalhista em análise, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho
– ANPT, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA, a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas – ABRAT e o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – SINAIT,
requerem a rejeição do Projeto de Lei da Câmara 38/2017 e do parecer do Senador Romero Jucá, no âmbito da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, conclamando os senhores Senadores membros da CCJC
a rejeitarem a malfadada proposta que, eivada de inconstitucionalidades, se aprovada, atentará contra a ordem
constitucional brasileira, trazendo retrocesso social para o país, agravando, ainda mais, a crise política, econômica
e social.
Brasília, 21 de junho de 2017.
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Amazonas: Advogados trabalhistas se
reúnem no Norte do Brasil

A vice-presidente da ABRAT,
Alessandra Camarano foi uma das
palestrantes do II Encontro dos Advogados Trabalhistas do Norte, em
Manaus (AM). Em seu pronunciamento na cerimônia de abertura
Alessandra Camarano parabenizou a
organização do evento pela advocacia da Região Norte, ressaltando que:
“na quadra que vivenciamos no país
é preciso que a advocacia trabalhista
esteja ciente e consciente das reformas propostas que afetará toda a sociedade, pois o advogado e a advogada trabalhista são formadores de
opinião e têm por obrigação exercer
seu papel social de também informar e conscientizar a população que
tem acesso somente à grande mídia
que se recusa em prestar as informações completas e necessárias.”
A vice-presidente ainda
ministrou a palestra magna com o
tema Reforma Trabalhista: avanço
ou retrocesso?
Em sua explanação, a vice-presidente fez uma contextualização histórica de como se deu a aprovação do texto da reforma na Câmara
dos Deputados chamando a atenção
para a biografia dos parlamentares
que defendem a tramitação açodada do texto e de seus débitos com
a Justiça do Trabalho, bem como de
reincidência em descumprimentos
da legislação trabalhista. Alertou
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sobre a falta de debate democrático
e aprofundado e das fraudes que o
texto da reforma proporciona, além
de fomentar a precariedade de vínculos de emprego.

Painéis
O diretor de relações institucionais e ex-presidente da ABRAT,
Nilton da Silva Correia falou sobre as
Perspectivas para o Direito do Trabalho e a Modernização da Relação de
Emprego em painel presidido pelo
presidente da Associação Amazonense de Advogados Trabalhistas
(AAMAT), Paulo Dias, e com as presenças de Mary Cohen, da ATEP e
de Sandro Nahmias, presidente da
Amatra11.
Também ministraram palestras o procurador do Trabalho, Luís
Antônio Camargo de Melo sobre o
Negociado sobre o legislado; a diretora da ABRAT, Valena Jacob que
abordou Terceirização: Modernização ou precarização.

Oficina
A ex-presidente da Associação Goiana de Advogados Trabalhistas, Arlete Mesquita foi a responsável pela oficina sobre direito coletivo
do trabalho.

Carta de Manaus
Ao final do Encontro foi produzida a carta de Manaus que foi lida
pelo vice-presidente da Região Norte, Vitor Noé.
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As Advogadas e Advogados Trabalhistas da Região Norte, reunidos em Manaus/AM para o 2º Encontro de
Advogados Trabalhistas da Região Norte, organizado pela ABRAT e Associações locais – ARONATRA, AAMAT,
ATEP, nos dias 08 e 09 de junho de 2017, aprovam a CARTA DE MANAUS, lavrada nos seguintes termos:
A Reforma Trabalhista em trâmite no Senado Federal, já aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos,
que caminhou a passos largos, desde a sua aprovação na Câmara do Deputados, sem o necessário debate com a
sociedade, viola tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário e representa RETROCESSO SOCIAL de
magnitude escravagista e violações constitucionais às escâncaras, que foi iniciada e votada por uma Casa Legislativa, com super-representação do capital e sub-representação do trabalho (vide voto vencedor, Ministro Luiz Fux
- ADI 4650).
O ambiente político atual não autoriza a tramitação de quaisquer projetos no Congresso Nacional, em
especial aqueles destinados a desequilibrar as relações entre capital e trabalho, que coisificam a classe trabalhadora
retirando-lhes a dignidade e a honra.
“Uma consequência imediata disso, de o homem estar estranhado do produto do seu trabalho, de sua atividade vital e de seu ser genérico é o estranhamento do homem pelo próprio homem. Quando o homem está a frente
de si mesmo, defronta-se com ele o outro homem. O que vale para a relação do homem com seu trabalho, com o
produto do seu trabalho e consigo mesmo, vale também para a relação do homem com outro homem, bem como
com o trabalho e com o trabalho de outro homem. Em geral, a questão de que o homem está estranhado da sua
natureza genérica quer dizer que um homem está estranhado da sua natureza genérica quer dizer que um homem
está estranhado do outro, assim como cada um deles está estranhado da essência humana”. (Karl Marx – A teoria
da alienação)
O PLC nº 38/2017, ao contrário do propagado por seus defensores aumentará os níveis de desemprego e
diminuirá a qualidade dos empregados no mercado de Trabalho, além de fomentar fraudes à legislação trabalhista, acompanhado do enfraquecimento do movimento sindical e acesso do trabalhador hipossuficiente à Justiça do
Trabalho, numa lógica perversa de dificultar as demandas pelos trabalhadores, desprotegidos e facilitar às empresas a apresentação de defesas mesmo ausentes nas audiências inaugurais.
Em uma movimentação concatenada de silenciar e reduzir à alienação os trabalhadores e trabalhadoras
brasileiros, instituições e autoridades que deveriam se colocar como defensores do valor social do trabalho e da
dignidade da pessoa humana, utilizam-se de cargos e visibilidade midiática para propagar inverdades sobre os
efeitos da reforma trabalhista, além de, num claro desvio de finalidade, despirem-se de suas togas, imantadas pelo
princípio protetivo que vigora no Direito do Trabalho, para se investirem na qualidade de legislador, contribuindo
na redação do texto que submete o trabalhador a condições análogas à de escravo, num discurso de autonomia
inexistente, modernidade falaciosa e mensagens vergonhosas de convencimento vil que empobrece o real valor dos
sentidos humanos e objetifica o homem e a mulher, deixando de lado valores arraigados da natureza humana, de
solidariedade, fraternidade e igualdade.
O movimento de desumanização da trabalhadora e trabalhador chegou às raias de tentar calar a voz e
punir aqueles que trabalham em sentido contrário para permitir que a sociedade se aproprie de toda a sua essência humana na valorização do homem como ser social. Os Professores e Magistrados do Trabalho Valdete Souto
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Severo (TRT 4ª Região), Jorge Luiz Souto Maior (TRT 15ª região) e Hugo Cavalcanti Melo Filho (TRT 6ª Região)
ao denunciarem com lucidez as contradições e incongruências que falseiam os discursos defensores da reforma
trabalhista e apontaram técnica e pontualmente as violações constitucionais do texto e usaram de sua liberdade
de expressão para apresentar críticas a esse sistema perverso. Por isso, estão sofrendo representações disciplinares
de iniciativa do Presidente do TST, o senhor Ives Gandra da Silva Martins Filho.
Em tempos que a Constituição Federal não tem passado de “mera folha de papel”, retirar o manto constitucional da liberdade de expressão passa a ser algo imperceptível aos olhos daqueles que a violam e aos olhos
daqueles que passam os olhos nas linhas do tempo das redes sociais.
Não podemos nos calar.
Não podemos nos submeter aos desmandos e autoritarismo daqueles que não se conformam com o Estado
Democrático de Direito e que propagam às câmeras televisas todo seu ódio e inconformismo com a real e necessária igualdade entre os seres.
Não é de tempo de acovardamento.
A Advocacia Trabalhista não tolerará qualquer tentativa de ruptura democrática, que signifique desrespeito aos direitos sociais, à liberdade de expressão, ao direito às manifestações sociais e à existência da Justiça do
Trabalho.
A Advocacia Trabalhista não tolerará qualquer movimento de cerrar as portas de suas associações legalmente constituídas e sua atuação livre e independente.
A Advocacia Trabalhista conclama a sociedade a sair das REDES. Sair das redes de suas casas, seus ambientes privados mesmo das redes sociais para ocuparem os espaços públicos democráticos num grito de defesa à
sociedade que vem sendo a cada dia vilipendiada em seu direito de livre escolha de seus representantes e de ter
acesso às informações reais sob os efeitos deletérios que significam a aprovação da Reforma Trabalhista.
Se haverá RETROCESSO no Mundo do trabalho, então, estaremos prontos a retroceder na mesma toada
e celeridade e começaremos tudo de novo, com as mesmas armas, com a mesma garra, com a mesma coragem,
mesmos suor e sangue e com as mesmas estratégias de luta dos tempos de combate ao autoritarismo e não descansaremos enquanto houver qualquer resquício de desigualdade e desumanização da classe trabalhadora.

Manaus, 09 de junho de 2017.
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Seminário aborda críticas às reformas
Trabalhistas e da Previdência

Um dos temas mais discutidos dos últimos meses, seja em
noticiários ou em botequins, as
reformas propostas pelo governo
Temer foram debatidas em evento
na Faculdade de Direito e Ciências
do Estado da UFMG. Organizado
pela professora Daniela Muradas e
coordenado pelos professores Pedro Augusto Gravatá Nicoli e Marisa Barbato, o seminário Reforma
Trabalhista e da Previdência Social
teve como objetivo fazer uma crítica profunda tendo como eixo a
Teoria do Valor em Marx. O evento foi direcionado para a comunidade acadê¬mica, integrantes de
sindicatos, movi¬mentos sociais e
interessados no tema.
Durante dois dias (7 e 8
de junho), os especialistas da
crítica jurídica e do pensamento Marxista, Aldacy Rachid Cou-

tinho (UFPR), Ana Selva Albinati
(UFMG), Flávio Roberto Batista
(USP), Giovanni Alves (Unesp), Jorge Luiz Souto Maior (USP), Leonardo de Deus (UFMG), Pedro
Nicoli (UFMG), Ricardo Antunes
(Unicamp), Ronaldo Vielmi Fortes
(UFJF), Sidnei Machado (UFPR), Vitor Sartori (UFMG), Marcelo Cattoni (UFMG) e Roberto de Carvalho
Santos (UFMG), discorreram sobre
os desdobramentos das reformas.
A professora Daniela Muradas explica que o seminário analisou os fundamentos da reforma,
a informalidade e a precariedade
trabalhista, o sindicato e o porvir
da resistência em um sistema que
preconiza o negociado sob o legislado. “Dessa forma, há possibilidade de estabelecer mecanismos
concorrentes e não necessariamente harmônicos de represen-

tação dos interesses dos trabalhadores, incluindo a participação na
negociação coletiva de trabalho, e
um aparato repressivo de greves e
insurgências sociais”, destaca.
Muradas defende que os
dois projetos de reforma trabalhista e previdência social que
tramitam no Congresso Nacional,
caso aprovados, promoverão alterações regressivas sem precedentes no quadro de garantias dos
cidadãos brasileiros em um cenário de ruptura da normalidade democrática. “Sem o diálogo social
aos limites que demarcam a validade de propostas legislativas e
de emendas constitucionais, bem
como a prevalência dos direitos
huma¬nos, as reformas desnudam
relações de controle e dominação.”
Pedro Nicoli acrescenta
que o resultado pretendido com
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esse evento é uma compreensão
aprofundada dos retrocessos sociais que podem resultar em modificações legislativas unilaterais,
ilegítimas, antijurídicas e alicerçadas em distorções descritivas
do sistema brasileiro de proteção
social e trabalhista.
Reforma pra quem?
Para a professora da UFMG,
Lívia Mendes Moreira Miraglia,
doutora em Direito do Trabalho,
a proposta traba¬lhista abre possibilidade para que os empregadores negociem diretamente com
os empregados alguns direitos, o
que em uma relação entre partes
que são naturalmente desiguais,
significa a prevalência da vontade
do detentor do poder econômico.
Vitor Bartoletti Sartori,
professor adjunto de Direito do
Trabalho da UFMG, compartilha
da mesma opi¬nião. Ele explica
que a reforma traba¬lhista é uma
contrarreforma, de claro conteúdo
conservador e predatório. “Quem
se beneficia de modo pungente com as medidas temerárias do
atual Ministro da Fazenda e de sua
equipe econômica é o grande capital. Ou seja, a figura do ‘empresário’, romantizada pela apologia à
meritocracia”.
Outra crítica dos especialistas à proposta é o rebaixamento
do modesto padrão de vida do trabalhador brasileiro. Para Lívia Miraglia, a modificação na CLT atinge
frontal e mortalmente direitos trabalhistas adquiridos ao longo dos
anos. “A ampliação da jornada de
trabalho poderá atingir o conceito de trabalho escravo na medida
em que a caracterização da jorna-
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da exaustiva será ainda mais difícil. Ademais, a retirada de direitos
relativos às normas de saúde e segurança dos trabalhadores poderá
impactar na concepção do trabalho em condições degradantes, o
que gera um reflexo no combate
ao trabalho escravo contemporâneo”, explica.
“Situações análogas à escravidão são muito comuns no
Brasil contemporâneo e a ‘modernização’ das relações de trabalho
traz um aval para estas formas de
trabalho”, completa o professor Vitor Sartori.
Em crítica específica à reforma previdenciária, o professor
Sartori diz que o atual projeto inviabiliza a aposentadoria da maioria da população. “Pode haver interesses de gestores de ‘previdência
complementar’ falando alto neste
caso. Ou seja, trata-se claramente
de uma espoliação dirigida contra
os trabalhadores. Fundos de previdência complementar investem
no mercado financeiro os valores
que têm em caixa e, claro, isso envolve um risco grande, além de
favorecer a hipertrofia do setor financeiro”.
O professor Pedro Nicoli acredita que uma proposta de
aperfeiçoamento da previdência
brasileira deveria passar por um
debate tributário amplo, que envolvesse a tributação de grandes
fortunas e dos fluxos internacionais de capital, a expansão de um
modelo de renda mínima garantida e a ampliação de experiências
de acesso universal a direitos humanos. “E nada disso é um sonho
descolado das relações econômicas. Um modelo efetivamente

redis¬tributivo, em que não se admitam os níveis aviltantes de concentração de capital e de pobreza
do presente, poderá manter uma
proteção social sólida”.
Na opinião de Sartori, qualquer reforma precisaria ser pensada tendo em conta a reestruturação da gestão pública como um
todo. “Isso somente seria possível
criticando os pilares do capitalismo brasileiro e, no limite, o próprio modo capitalista de produção. Nos últimos anos, ele não traz
mais nenhum progresso as pessoas do Brasil e do mundo”, enfatiza.
Homenagem a Filipe Raslan
O seminário Reforma Trabalhista e da Previdência Social
é uma homenagem póstuma ao
Professor Filipe Raslan por suas
importantes contribuições aos estudos de sociologia do trabalho
no país. “Raslan colaborou intensamente com a expansão dos estudos críticos e marxistas na FDU.
Ele deixou um legado marcante de
seu olhar crítico, rigoroso e sempre radicalmente voltado à emancipação humana”, destaca o professor Pedro Nicoli.

Jornalista responsável: Marli Assis
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Sudeste: Encontro reúne
advogados de vários Estados
na capital mineira

O “IV Encontro dos Advogados
Trabalhistas do Sudeste: O Brasil e as reformas”, promovido pela Associação
Brasileira de Advogados Trabalhistas
(ABRAT) e a OAB/MG, com apoio das
AMAT – Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas, AATSP – Associação dos Advogados Trabalhistas de
São Paulo, ACAT – Associação Carioca
dos Advogados Trabalhistas, AFAT –
Associação Fluminense de Advogados Trabalhistas, AESAT – Associação
Espírito-santense dos Advogados Trabalhistas, foi um sucesso retumbante,
tanto de público (400 inscritos), como
de crítica.
O presidente da Associação
Brasileira dos Advogados Trabalhistas

(ABRAT), Roberto Parahyba de Arruda
Pinto, destacou em seu discurso a força e a união da advocacia trabalhista
nacional na luta contra o Projeto de
Lei 6.787/2016, que opõe obstáculos
ao acesso à Justiça, dificulta, ainda
mais, a efetivação da execução trabalhista; impõe uma mordaça aos juízes
trabalhistas; deteriora, ainda mais, as
condições de vida e de trabalho, pela
vias transversas da negociação coletiva e individual; reduz direitos sociais
legal e jurisprudencialmente reconhecidos. O Presidente inclusive disse
que tal projeto evoca à lembrança a
advertência feita por Joaquim Nabuco, em sua obra “O Abolicionismo”
(século IX), que a emancipação dos

escravos era apenas a “tarefa imediata do abolicionismo”. “Além desta, há
outra maior, a de apagar no futuro
todos os efeitos de um regime que,
durante três séculos, naturalizou a injustiça e a indignidade.
O presidente da OAB/MG,
Antônio Fabrício Gonçalves, enfatizou o posicionamento do Conselho
Federal, contrário à urgência da votação do projeto da reforma trabalhista. “Temos relatórios e documentos
que embasam nossa posição. Se nós,
todos, não lutarmos pelo direito do
trabalho, daqui uns dias não teremos
Justiça do Trabalho para ser defendida. Enquanto sistema, lutaremos para
que o direito do trabalho exista da
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maneira como é, vigoroso, que respeita a dignidade dos trabalhadores”,
defendeu Antônio Fabrício.
O vice-presidente do Conselho Federal, Luís Claudio Chaves, disse que “é lamentável quando se mexe
em direitos fundamentais importantes do povo, ainda mais da maneira
como esse projeto foi aprovado, sem
ouvir e discutir o tema com a sociedade. Isso não representa uma reforma e sim, uma demolição do direito
do trabalho. Vamos continuar na luta
para que o senado abra o debate com
a sociedade e a OAB fará a defesa dos
direitos do cidadão.”
Palestra magna
O tema A importância da
Justiça do Trabalho foi tratado pelo
desembargador do Tribunal Regional
do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG), Marcelo Pertence que fez uma
análise sobre os ataques que tem
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sofrido a Justiça do Trabalho, os processos sofridos pela jurisprudência ao
longo dos anos, a aplicação da lei na
prática e a atuação dos sindicatos.
Marcelo Pertence também
defendeu e destacou o caráter humano da matéria. “Se acabarem com
a Justiça do Trabalho, será retirado
o papel que lhe cabe de defesa dos
direitos trabalhistas que é feito com
moderação, parcimônia e respeito a
legislação. Esse massacre só demonstra isso”, concluiu o palestrante.
Homenagens
O advogado gaúcho, Reginald Felker, que morreu no último
dia 25, aos 84 anos, foi homenageado
durante o evento. Felker foi presidente da ABRAT e conselheiro federal da
OAB, militante da causa trabalhista e
autor de inúmeras obras do gênero.
A presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Espírito San-

to, Maria Madalena Selvatici Baltazar,
recebeu uma placa em homenagem
ao trabalho desenvolvido em prol da
advocacia trabalhista.
Painéis
Também foram ministradas
palestras envolvendo os seguintes temas: O Futuro do Direito do Trabalho
no Brasil e no Mundo; Flexibilização
da Jornada do Trabalho; Precisamos
de uma Reforma Trabalhista? De que
reforma Trabalhista Precisamos?; A
Greve como Instrumento Dialógico e
de Alteridade do Trabalhador e Efeitos do Negociado Sobre o Legislado
na Legislação Brasileira.
(Com informações Assessoria de
Comunicação OAB/MG)

Informativo Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas

ABR AT N A D EF ESA DO DIR EITO DO TR A BA L H O

Ato no DF: ABRAT integra carta contrária a
urgência na reforma trabalhista
A vice-presidente e o diretor financeiro da ABRAT, Alessandra
Camarano e Gustavo Villar participaram em Brasília do ato envolvendo
de 20 entidades da sociedade civil
que se uniram contra a tramitação
de urgência da reforma trabalhista
apresentada pelo governo federal e
em análise pelo Congresso, por meio
do PL 6787/2016. Em ato promovido
na sede da Ordem, as entidades debateram o texto e depois entregaram
uma carta conjunta ao presidente da
Câmara dos Deputados.
Para a Alessandra Camarano, a OAB cumpre seu Estatuto ao
se engajar na defesa da Constituição
e da advocacia. “Esse projeto destrói
a advocacia trabalhista, pois esvazia
as reclamações trabalhistas e tira o
poder do jurisdicionado de procurar
seus direitos na Justiça, tirando assim
o alimento da mesa dos advogados
trabalhistas, tanto patronais quanto
do trabalhador”, criticou.
A carta é assinada por: Conselho Federal da OAB; Colégio de
Presidentes de Seccionais da OAB;
Comissão de Direito Sindical da OAB;
ANAMATRA – Associação Nacional
dos Magistrados da Justiça do Trabalho; MPT – Ministério Público do Trabalho; ABRAT – Associação Brasileira
dos Advogados Trabalhistas; ANPT –
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho; ADJC – Advogados e
Advogadas pela Democracia Justiça e
Cidadania; Ministros do TST – Tribunal Superior do Trabalho; Desembargadores de TRTs; UGT – União Geral
dos Trabalhadores; FORÇA SINDICAL;
CUT – Central Única dos Trabalha-

res; CTB – Central
dos Trabalhadores
Brasileiros;
Nova
Central Sindical de
Trabalhadores; CSB –
Central dos Sindicatos
Brasileiros; CGTB – Central Geral dos Trabalhadores do Brasil; CONLUTAS
– Coordenação Nacional de
Lutas; AATDF – Associação
de Advogados Trabalhistas
do Distrito Federal; INTERSINDICAL – Instrumento de Lutas e
Organização da Classe Trabalhadora;
AMAT - Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas; AATSP – Associação dos Advogados Trabalhistas
de São Paulo; e demais Associações
de Advogados Trabalhistas de outros
estados da Federação; JUTRA – Associação Luso Brasileira de Juristas

Durante ato em protesto contra a urgência do projeto
da Reforma Trabalhista, na Ordem dos Advogados do
Brasil Seção São Paulo, a ABRAT, através de seu Presidente Roberto Parahyba de Arruda Pinto, firmou

do Trabalho; ADCAP
– Associação dos Profissionais dos Correios; CAADF – Caixa de
Assistência dos Advogados da OAB/
DF; Sindicato dos Advogados de Minas Gerais; Sindicatos dos Advogados
de São Paulo e outros estados; além
de inúmeras Confederações, Federações, Sindicatos e demais entidades
representativas da sociedade civil
brasileira.
(Com informações CFOAB)

requerimento conjunto destinado ao Presidente da
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, requerendo a
suspensão da tramitação do PL 6787/2016
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Substitutivo da Reforma Trabalhista é
debatido em reunião do FIDS
Substitutivo da Reforma Trabalhista,
apresentado pelo Deputado Rogério Marinho,
foi tema da reunião do FIDS que aconteceu em
Brasília, no dia 17/04. O debate girou em torno
da necessária mobilização das entidades para
conscientização da população em relação às
consequências nefastas aos trabalhadores e
trabalhadoras do país. Para Alessandra Camarano, que representou a ABRAT, o substitutivo
desmonta completamente o Direito do Trabalho, o poder dos sindicatos e consequentemente a dignidade da classe trabalhadora, pois
não leva em consideração princípios constitucionais, como o valor social do trabalho, a dignidade da pessoa humana e o que determina
o art. 7º da Constituição, de ampliação de direitos constantes no rol do artigo, que visem a
melhoria da condição social dos trabalhadores.

OIT: ABRAT pelo mundo
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Comitiva da ABRAT
participa de 106ª
conferência na OIT
O presidente da Associação Brasileiro de Advogados Trabalhistas, Roberto Parahyba de Arruda
Pinto; o diretor tesoureiro, Gustavo Villar Guimarães;
a vice-presidente região Norte Roseline de Morais e
o diretor Magnus Farkatt integraram a comitiva brasileira que participou da 106 Conferência Internacional do Trabalho, em Genebra na Suíca.
A cerimônia de abertura e os pronunciamentos concentraram-se nos temas principais da
conferência como a regulação das condições de
trabalho dos imigrantes, a erradicação do trabalho
infantil e do trabalho forçado e a preocupação com
meio ambiente. O presidente do Uruguai, Tabré Vásquez encerrou os discursos da solenidade.
Segundo Roberto Parahyba de Arruda Pinto
o formato tripartite da Conferência, com representantes dos Governos, dos Empregadores e dos Trabalhadores, proporcionou um excelente aprofundamento nas discussões.

Comissões
Os debates foram travados em cada uma das quatro Comissões Temáticas da Conferência (Comissão
de Aplicação de Normas, Comissão de Emprego e
Trabalho Decente para a Transição a Paz; Comissão
de Migração Laboral e Comissão de Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho).

“A Comissão de Normas debate as formas em
que os direitos universais e princípios fundamentais previstos nas Convenções ratificadas pelos Governos sejam protegidos, aplicados e respeitados nos países membros”, ressalta Parahyba
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SBT: Presidente da ABRAT participa de
debate sobre reforma trabalhista
Através de suas plataformas
digitais, o SBT realizou no último dia
4, um debate sobre a reforma trabalhista, mediado pelo jornalista Kennedy Alencar.
O presidente da Associação
Brasileira de Advogados Trabalhistas (ABRAT), Roberto Parahyba de
Arruda Pinto, juntamente com o relator da reforma trabalhista, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN); a
assessora-chefe da Assessoria Espe-

cial da Casa Civil da Presidência da
República Martha Seillier; o economista, Helio Zylberstajn, o presidente eleito da Associação Nacional dos
Magistrados da Justiça do Trabalho,
Guilherme Feliciano e o assessor
especial do Ministério do Trabalho
Admilson Moreira dos Santos debateram os pontos da Reforma Trabalhista que foi aprovada na Câmara
dos Deputados e será analisada agora pelo Senado.

Entre os pontos da mesa
redonda a contribuição sindical
obrigatória, trabalho intermitente,
jornada de trabalho de 12 horas, terceirização e fiscalização das cláusulas contratuais.
Você pode conferir à íntegra
do debate através do link: http://
www.sbt.com.br/jornalismo/sbtbrasil/noticias/89664/Veja-tudo-o-que-aconteceu-no-debate-sobre-a-reforma-trabalhista.html

Posicionamento
do presidente
sobre a reforma
trabalhista
“A proposta é que a contribuição sindical deixe de ser obrigatória, da noite para o
dia, o que desestruturará os sindicatos dos trabalhadores, mas não as entidades
patronais cuja principal fonte de custeio advém do Sistema S (Sesc, Senac, etc.),
que não foi retirado”
“ Na verdade, o projeto de lei não busca a valorização da negociação coletiva, mas
sua utilização como meio de redução dos direitos trabalhistas”
“No Brasil foram detectados 50 mil casos de trabalho análogo à escravidão nos últimos 20 anos, sendo 90% envolvendo terceirizados. A terceirização da atividade fim
irá contribuir para a precarização dos contratos de trabalho”
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AT O

A comitiva da ABRAT esteve presente ainda em
um ato público contra a reforma trabalhista brasileira,
na Plaza das Nações em frente ao prédio da Organização das Nações Unidas (ONU). O ato foi organizado
pelas centrais sindicais. A ABRAT protocolou ofício destinado ao diretor geral da OIT, Guy Ryder denunciando
as inconstitucionalidades e as violações de Convenções
da OIT ratificadas pelo Brasil perpetradas pelo Projeto
de Lei que pretende mudar a CLT.

Relatório
Ao final da conferência foi elaborado relatório contendo
obrigações aos governos e empregados respeitando as diferenças entre os países e às instituições e organização sindical
de cada Estado.
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106ª. CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DA OIT
Relatório da Comissão de Normas
A Comissão de Normas da Organização Internacional do Trabalho – OIT, tem por finalidade examinar
se os Estados membros filiados à esta organização, estão cumprindo as Convenções Internacionais das quais
são signatários.
					
Para realizar este controle são selecionados, inicialmente, 40(quarenta) casos de países que, supostamente, teriam violado Convenções da OIT. Ato contínuo, esta “lista longa” é reduzida para 24(vinte e quatro)
casos, que serão, efetivamente, analisados na Conferência Internacional da Organização.
No ano de 2016, o Brasil figurou na lista inicial de 40 países, sob a alegação de que teria descumprido
as Convenções 98, 151 e 154. Entretanto, foi excluído da “lista curta” de 24 casos, razão porque a queixa apresentada em face do Estado brasileiro não foi apreciada pela Comissão de Normas.
É importante observar que, a listagem de 24 países examinada pela Comissão de Normas, é escolhida
a partir dos 40 casos listados inicialmente, e definida através de um acordo entre as representações de trabalhadores e de empresários.
					
O fato de um país não figurar na lista dos 24 casos examinados, não significa que tenha sido absolvido da acusação de violar uma Convenção da OIT. No ano de 2016, o Brasil não foi objeto de análise pela
Comissão de Normas, em face da recusa da representação dos empresários em verificar a denúncia contra o
nosso país.
Entretanto, é importante observar que, o mérito da queixa contra o Brasil não foi examinado, sendo
certo que, poderá vir a ser objeto de análise na Conferência Internacional de 2018.
No que diz respeito aos 24 casos examinados na 106ª. Conferência, merecem destaque as queixas
e reclamações por violação às Convenções 19, 29, 87, 98 e 182, da OIT, que versam, respectivamente, sobre
a indenização por acidente de trabalho, a vedação ao trabalho forçado, a denominada liberdade sindical, o
direito à negociação coletiva e a proibição do trabalho infantil.
Países como a Líbia, o Congo e o Afeganistão, por exemplo, foram denunciados por permitir que
crianças e adolescentes sejam privados de atividades escolares, à medida em que, são recrutados para integrar exércitos rebeldes ou as forças armadas estatais, que se digladiam em meio à guerra civil que assola os
seus povos.
O Estado de Bangladesh, por sua vez, foi objeto de uma queixa por proibir a organização de entidades sindicais em parte do seu território, que se constitui em Zona Especial de Exportação. Registre-se, por
oportuno, que esta proibição foi aprovada através de uma lei, sob o argumento de que, seria necessária para
atrair o capital estrangeiro.
Por outro lado, a Turquia foi denunciada por atentar contra o princípio da liberdade sindical, sob o
argumento de que, após a tentativa de golpe de Estado ocorrida naquele país em 2016, o Governo passou a
desencadear uma perseguição implacável contra dirigentes e ativistas sindicais, a pretexto de combater as
forças golpistas.
Adentrando na esfera do trabalho forçoso, o Estado da Polônia foi denunciado por, supostamente,
ser conivente com a prática de trabalho escravo. Isto porque, teria recebido trabalhadores da Coréia do Norte
nos anos de 2014 e 2015, cujos salários seriam depositados em uma conta do Estado norte-coreano. Além
disso, estes trabalhadores teriam os seus passaportes confiscados a partir do seu ingresso na Polônia, não
podendo circular livremente dentro do território polonês.
Na Mauritânia, de outra parte, em que pese ter sido aprovada uma lei que criminaliza o trabalho es-
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cravo e que prevê a reparação de pessoas a ele submetidas, verifica-se que esta forma de trabalho degradante subsiste, e que o Estado não criou uma estrutura de fiscalização e reparação suficiente para combatê-lo.
Curioso é o caso da Malásia, cuja legislação estabelece tratamentos absolutamente diferenciados entre o trabalhador local e o trabalhador migrante, que, por acaso, sofram algum acidente no trabalho. Em se
tratando do trabalhador local, este terá toda a assistência médica fornecida pelo Estado, além de receber um
benefício mensal enquanto permanecer afastado do trabalho, bem como uma indenização na hipótese de
subsistir alguma sequela em decorrência do acidente.
Quanto ao trabalhador migrante, o seu tratamento de saúde será custeado pela empresa para a qual
presta serviços, que terá direito de reaver os gastos do acidentado, por ocasião de sua recuperação definitiva.
Uma vez concluído o tratamento médico e resultando sequelas para o trabalhador migrante, este terá direito
a uma indenização muito menor que aquela percebida pelo trabalhador local.
Especial destaque merece o caso da Venezuela, denunciada por suposta violação à Convenção n.º
122, da OIT. Esta Convenção obriga os Estados Membros a promoveram o diálogo social tripartite entre o
Governo, a representação de trabalhadores e a representação de empresários, na definição de políticas voltadas para que se alcance o pleno emprego. Segundo a representação patronal, a política de salário mínimo
desenvolvida naquele país, estaria sendo definida sem que fosse ouvida a organização mais representativa da
classe empresarial.
É curioso observar que, neste caso, a Comissão de Peritos da OIT não identificou qualquer violação à
Convenção n.º 122 por parte do Estado venezuelano. Idêntica posição foi defendida por delegados de diferentes países que intervieram no curso dos debates. Entretanto, a Comissão de Normas concluiu que o Estado
da Venezuela deveria redobrar os esforços para constituir um Fórum Tripartite – que, na verdade, já existe,
para debater a questão do salário mínimo e a política do pleno emprego.
De se ressaltar, ainda, que, o único país da Europa Ocidental que figurou na lista dos 24 casos analisados na 106ª. Conferência foi a Inglaterra, denunciada por pretender alterar o seu sistema de Seguridade Social
em prejuízo dos contribuintes.
Além de chamar a atenção o fato de um único país da Europa Ocidental constar da lista de casos
examinados, é, igualmente, surpreendente a orientação da Comissão de Normas, que limitou-se a solicitar
informações complementares ao Estado inglês, para que pudesse fundamentar de forma mais consistente o
parecer sobre a queixa em análise.
Em conclusão, afirmamos que a atividade da Comissão de Normas é de grande importância para que
se exerça um controle sobre o cumprimento das Convenções da OIT, pelos países membros daquela Organização.
Esta atividade traz à luz uma série de problemas que, se não fossem discutidos em um Fórum Internacional, dificilmente, seriam resolvidos de forma eficaz no âmbito dos países de origem.
Entretanto, é necessário que sejam aprimorados os mecanismos de seleção dos casos analisados, que
não podem estar sujeitos a conveniências políticas de quaisquer espécies.
De igual forma, as conclusões sobre as queixas formuladas devem estar baseadas nas provas que se
possa produzir, bem como no Direito Internacional aplicável à espécie.
Perseguir este caminho é absolutamente fundamental para que se mantenha a credibilidade da Comissão de Normas, que, não poderá, em hipótese alguma, ser um instrumento a serviço deste ou daquele
país ou continente, nem, tampouco, da bancada dos empresários ou dos trabalhadores.
					

São Paulo, 20 de junho de 2017.

					

MAGNUS HENRIQUE DE M. FARKATT
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NOTA PÚBLICA
As Entidades abaixo subscritas vêm a público, na iminência de votação plenária, reiterar sua posição contrária à votação do PLC 38/2017 - a chamada “reforma trabalhista” -, prevista para 11/7/2017, no Plenário do Senado Federal.
Nesse sentido, registram o seguinte:
1. Açodada, carente da participação adequada de todos os segmentos sociais envolvidos, as audiências públicas,
durante a tramitação do projeto, demonstrou categoricamente que o texto a votar está contaminado por inúmeras,
evidentes e irreparáveis inconstitucionalidades e retrocessos de toda espécie, formais e materiais.
2. A esse propósito, destacam-se:
- A introdução da prevalência irrestrita do negociado sobre o legislado, fora das hipóteses taxativamente autorizadas pelo art. 7º da Constituição da República;
- A limitação pecuniária das indenizações por danos morais, baseadas nos salários das vítimas, o que viola o fundamento republicano da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e, por propiciar tratamento distinto a situações
idênticas, a garantia fundamental da isonomia (caput do art. 5º);
- A proibição do exame, pela Justiça do Trabalho, do conteúdo de convenções e acordos coletivos, limitando-se à
análise a seus aspectos formais, o que torna tais normas coletivas os únicos negócios jurídicos do País totalmente
imunes à jurisdição, em colisão frontal com a inafastabilidade da jurisdição, imposta pelo art. 5º, XXXV;
- A instituição de regime ordinário de prorrogação da jornada de trabalho por acordo individual, violando ostensivamente o art. 7º, XIII, que somente a autoriza por meio de acordo ou convenção coletiva.
3. Neste passo, conclamam o Senado da República à efetiva consecução de sua função constitucional revisora, impedindo a aprovação açodada de projeto crivado de inconstitucionalidade e deflagrador de grave retrocesso social,
a consequente ruptura com o compromisso internacional assumido pelo País ao ensejo do art. 26 do Pacto de San
Jose da Costa Rica e, por tudo, o rebaixamento histórico do patamar civilizatório mínimo de cidadania social que se
construiu ao longo de quase dois séculos e meio.
Ronaldo Curado Fleury

José Robalinho Cavalcanti

Procurador-geral do Trabalho (MPT)

Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR)

Claudio Pacheco Prates Lamachia

Elísio Teixeira Lima Neto

Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Associação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
(AMPDFT)

Roberto Carvalho Veloso
Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE) Coordenador da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (FRENTAS)

Clauro Roberto de Bortolli

Jayme Martins de Oliveira Neto

Fábio Francisco Esteves

Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB)

Associação dos Magistrados do Distrito Federal e Territórios
(AMAGIS DF)

Guilherme Guimarães Feliciano

Associação Nacional do Ministério Público Militar (ANMPM)

Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho
(ANAMATRA)

Roberto Parahyba Arruda Pinto

Norma Angélica Cavalcanti

Carlos Fernando da Silva Filho

Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP)

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho

Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas

Ângelo Fabiano Farias da Costa
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT)
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ABRAT na CCJ do Senado, acompanhou a
votação do Projeto de Reforma Trabalhista

Comitiva da ABRAT, formada pelo presidente
Roberto Parahyba de Arruda Pinto, pela vice-presidente
Alessandra Camarano, pelo ex-presidente, Nilton Correia e o presidente da ABAT, Jorge Lima esteve reunida
com o tesoureiro do Conselho Federal da OAB, Antônio
Oneildo, após a sessão do Conselho Pleno da Ordem
que decidiu pela inconstitucionalidade do projeto da
reforma trabalhista.
No mesmo dia os diretores acompanharam a
sessão de votação na CCJ do Senado, que deliberou pela
aprovação do PLC naquela Comissão. Durante a sessão,
a ABRAT manteve contato com os Senadores, apontando as inconstitucionalidades constantes no Projeto e
solicitou a sua rejeição.
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RIO DE JANEIRO

Diretoria da ABRAT - Biênio 2016/2018
Diretoria Executiva

POSSES PELO BRASIL

Presidente – Roberto Parahyba Arruda Pinto (SP)
Vice-Presidente Nacional - Alessandra Camarano Martins (DF)
Secretário Geral – Araçari Baptista (RJ)
Diretor Financeiro – Gustavo Villar Melo Guimarães (SC)
Vice-Presidente da Região Sudeste – Alex Santana de Novais
Vice-Presidente da Região Sul – Jesus Augusto de Mattos
Vice-Presidente da Região Centro-Oeste – Karlla Patrícia Souza
Vice-Presidente da Região Norte - Vitor Martins Noé (RO)
Vice-Presidente da Região Nordeste – Roseline Rabelo de Jesus
Morais – (SE)
Vice-Presidente do Distrito Federal – Elise Ramos Correa
Diretoria Colegiada

O diretor da ABRAT, Paulo
Máximo assumiu a presidência da
Associação Carioca de Advogados
Trabalhistas (ACAT/RJ), a mais antiga entidade estadual. A cerimônia
realizada na sede da OAB/RJ teve a
presença do presidente da ABRAT,
Roberto Parahyba de Arruda Pinto;
da secretária Araçari Baptista; dos ex-presidentes Moema Baptista e Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, e de
representantes dos Estados de Goiás,
Arlete Mesquita e Rodrigo Bastos de
Goiás; do Pará: Silvia Mourão e Mary
Cohen do Pará e do Distrito Federal:

Ronaldo Tolentino. “imbuí-me da
certeza de que os laços institucionais
históricos, estreitos e profícuos entre
a ACAT e ABRAT serão ainda mais fortalecidos, intensificados e potencializados. Essa união e coesão, condição
primeira para o trabalho coletivo, se
faz imprescindível nos dias atuais, de
ataques à advocacia trabalhista, os
direitos fundamentais sociais e a Justiça do Trabalho, vindos de todos os
lados e quadrantes.” afirmou o presidente da ABRAT. A data da solenidade foi escolhida por ser comemorado o Dia do Advogado Trabalhista.

“Em 20 de junho de 1963, era fundada a ACAT. Na sua
fundação, era integrada por advogados de empregadores e assim foram
seus primeiros presidentes. Aos poucos vieram sendo integrados advogados que, também defendiam empregados. Assim, no ano de 1975 teve
o primeiro presidente que defendia trabalhadores. Foi ampliando seu
quadro associativo para cada advogado militante que viesse manifestar
o desejo de ser seu sócio. Hoje, a jovem completa 54 anos.
Em homenagem à data da fundação da primeira das Associações regionais, a ACAT- Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas- foi acertado que essa seria a data para ser comemorado o “Dia
do Advogado Trabalhista”. Cumprimento cada um na expectativa que,
com muita garra, luta e a força que não nos falta possamos, unidos,
conquistar dias melhores tanto para o direito do trabalho como para os
que querem o melhor para nosso País”.

Diretor de Imprensa, Divulgação e Revista – Ivan Isaac Ferreira Filho (BA)
Diretor de Relação ABRAT / ALAL – Magnus Henrique de Medeiros
Farkat
Diretor Cultural – Rodrigo Câmara
Diretor de Assuntos Jurisprudenciais – Harley Ximenes (CE)
Diretor de Assuntos Legislativos – André Passos
Diretor de Assuntos Jurídicos – Maria Madalena Selvatici Baltazar
Diretor Social – Sandro Valogueiro Alves ( PE)
Diretor de Informática e Processo Judicial Eletrônico - PJE – Carlos
Schirmer ( MG)
Diretor de Especialização – Otávio Pinto e Silva ( SP)
Diretor de Direitos Humanos – André Luiz Serrão Pinheiro ( PA)
Diretor de Temas Estratégicos – Henry Clay Santos Andrade ( SE)
Diretor de Eventos – Jefferson Lemos Calaça (PE)
Diretor de Relações Institucionais – Nilton Correia (DF)
Diretor de Relações entre ABRAT e JUTRA – Ronaldo Ferreira Tolentino (DF)
Diretor de Convênio - Gil Luciano Domingues (RJ)
Diretora da Revista Científica – Valena Jacob Chaves Mesquita( PA)
Diretor de Jornal Virtual – Rafael Coimbra ( MS)
Diretor de Relações entre Associações – Emerson Ferreira Mangabeira (BA)
Diretora Direito Coletivo/Sindical – Ellen Mara Ferraz Hazan
Comissão de Sociedade de Advogados – Diego Granzotto (MS) Paulo Reis (RJ)
Diretor Escola Nacional de Advocacia Trabalhista – Rodrigo Waughan
Lemos (AM)
Assessoria da Presidência - Moyses Fonseca Monteiro Alves (MG)
Diretor da ABRAT Jovem – Guilherme Silva ( SP)
Coordenador do Colégio de Presidente – Denis Rodrigues Einloft ( RS)
Departamento de Direito Desportivo – Arlete Mesquita ( GO) - Manuel
Márcio Bezerra Torres ( CE)
Comissão de Prerrogativas da Advocacia Trabalhistas - Luciano André
Costa Almeida ( AL), Luiz André de Barros Vasserstein – ( RJ)
Conselho Consultivo Técnico
Daniela Muradas (MG), Cláudio Santos (DF), Rita Cortez (RJ), Paulo Leal (RS),
Juliana Cunha Cruz de Moura (PE), Carlos Alberto Tourinho Filho (BA), Cezar Britto
(SE), Carlos Frederico Zimmermann Neto (SP) e Luis Carlos Moro (SP)

» Assessora de Imprensa Mellissa Mendes
» Projeto Gráfico e Diagramação Renato Diniz - Cooperi
Este é seu canal de comunicação com a Associação Brasileira de Advogados
Trabalhistas.
Envie sugestões, críticas e o que deseja no ABRAT Eletrônico
Entre em contato pelo email: mellissa.mendes@yahoo.com.br
Site: www.abrat.net
Facebook: www.facebook.com/redeabrat
Twitter: #abratnet

Moema Baptista
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POSSES PELO BRASIL

PORTO ALEGRE

João Viente Silva Araújo
é o novo presidente da Associação Gaúcha dos Advogados Trabalhistas (Agetra). A cerimônia
de transmissão de cargo foi realizada no último dia 09, na Casa
Vetro, em Porto Alegre.
João Vicente Silva Araújo recebeu de seu antecessor, o advogado Denis Rodrigues Einloft, a
presidência da associação.

Estiveram presentes o vice-presidente Sul da ABRAT, Jesus Matos; a secretária-geral adjunta da OAB/RS Maria Cristina
Carrion Vidal de Oliveira; Diversos desembargadores, juízes e
servidores do Tribunal Regional
do Trabalho da 4ª Região (RS),
dentre os quais o vice-presidente do TRT4, desembargador João
Pedro Silvestrin,

PARANÁ

PARÁ
Durante cerimônia de posse da nova diretoria da Associação da Advocacia Trabalhista do Estado do Pará (ATEP),
agora conduzida pelo advogado Daniel Cruz, o vice-presidente da Região Norte da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas (ABRAT), Vitor Nóe reafirmou que a Entidade
se coloca à inteira disposição para contribuir com uma profícua gestão, sugerindo-se, para tanto, que o próximo encontro de Advogados Trabalhistas da Região Norte seja realizado
no Estado do Pará, como vistas a contribuir para o fortalecimento da advocacia trabalhista paraense, bem como com a
integração das Associações da Região Norte.
Em seu pronunciamento, o novo presidente da ATEP
ressaltou que existe muito trabalho pela frente, mas com a
união da classe é importante para superar as dificuldades.

A nova diretoria da Associação de Advogados Trabalhistas do Paraná (AATPR), sob
a presidência de Sérgio Rocha Pombo, foi empossada no último dia 11 em solenidade na
Subseção da OAB.
Em seu pronunciamento Sérgio Rocha Pombo ressaltou que a gestão defenderá
as prerrogativas dos advogados trabalhistas
e dar maior atenção aos profissionais do interior, levando cursos e treinamentos para além
da capital.
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Nota da ABRAT - Arnaldo Sussekind

Hoje último dia 09 complentou-se exatos 5 anos da data do falecimento do jurista Arnaldo Lopes Süssekind, um dos redatores da CLT, quem
contribuiu significativamente, não “apenas” para a edificação do Direito
do Trabalho patrio, mas como também para a difusão de seus princípios
e valores fundamentais; atavicamente jungidos à dignidade da pessoa
humana, alinhando-os ao Direito Internacional, notadamente com as
Convenções da OIT, entidade da qual participou representando condignamente o Brasil, sempre zelando pela efetiva aplicação prática da legislacao trabalhista, na sua concretização da vida social, como o patamar
mínimo civilizatório em um país marcado pelo signo da exclusão do seu
maior contingente populacional. Desafortunadamente, esses princípios
e valores humanitários, tão bem defendidos por Arnaldo Sussekind, correm o risco de serem desmoronados, aniquilados, pela aprovação,a partir da próxima terça-feira (11/7), no Plenário do Senado Federal, do PLC
38/2017, que sob a pecha de promover uma reforma “modernizante” do
Direito do Trabalho, deflagrará, isto sim, o maior retrocesso social e jurídico dos últimos anos, potencializando, ainda mais, a exclusão estrutural
da maior parcela dos integrantes da sociedade brasileira, tudo com a exclusiva finalidade de servir a parcelas diminutas e privilegiadas de atores
da economia, entendida essa como atividade privada com fins lucrativos.
Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas
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Advogados debatem em encontros
o negociado sobre o legislado
Mato Grosso

Em Mato Grosso os advogados debateram a Reforma Trabalhista com o tema negociado sobre o legislado. Avanço ou retrocesso? O Seminário realizado na Faculdade
de Direito da Universidade Federal do Mato
Grosso (UFMT), contou com palestra do procurador do Ministério do Trabalho (MPT), Luís
Antônio Camargo de Melo.
O evento foi coordenado pela ABRAT
em parceria com a Associação dos Advogados
Trabalhistas de Mato Grosso (Aatramat).

Bahia
Advogados baianos discutiram durante o Encontro Cultural Trabalhista
( Encult) o “ O Negociado sobre o Legislado”, com debate entre Francisco
Bertino de Carvalho, chefe da Procuradoria Jurídica da OAB/BA; Antônio
Menezes Filho, ex-presidente da ABAT
e de Danilo Gaspar, juiz do trabalho do
TRT da 5ª Região.
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MOÇÃO DE APOIO AOS MAGISTRADOS JORGE
LUIZ SOUTO MAJOR E VALDETE SOUTO SEVERO
A liberdade de expressão repr.enta garantia fundamental para sustentação do Estado Democrático de Direito.
A sociedade deve estar atenta à tentativa de silenciar intelectuais. cidadãos e formadores de opnião, notadarnente quando este movimento se apresenta em uma quadra históri. em que se propõem profundas atteraçõ.
nos alicerces normativos mais relevantes para a pr.ervação de uma comunidade justa, solidária e fraterna, em
especial no que se refere ás leis trabalhistas e previdenciárias.
Os professores e magistrados do trabalho Jorge Luiz Souto Maior e Valdete Souto Severo trazem em seus currículos o mérito da formação de milhares de profissionais que passaram pelas suas cátedras respectivas, consagrando. ainda, produção cientifica que retrata doutrina essencial à estrutura de uma Justiça Social no Brasil.
Seus ensinamentos e suas criticas, sempre construtivos, n. comportam qualquer aprisionamento institucionâ,
morrnente decorrente da tentativa de imposição autoritária de uma visão praticamente isolada, por parte daquele que ocupa a Presidéncia do Tribunal Superior do Trabalho, e que descura exatamente do d.er primeiro
d.te ramo de Poder, de ser garante dos Val0f. constitucionais. com ênfase e destaque ao princípio basilar da
liberdade.
Aquele que expressa suas opnióes pessoais em público, mormente quando estas opniões são reiteradamente
desautorizadas pelo colegiado da Corte que preside. e que conta com uma maioria de Ministros contrários à
reforma trabalhista propugnada pelo PLC 38/2017, d.e estar aberto ao contraditório exercido pelo próprio público interlocutor, sem peias ou censuras.
Neste sentido é que os RI. de 500 Congressistas participant. do Congr.so Internacional Direito, Trabalho e Tecnologia, realizado entre os dias 31.05.2017 e 02.06.2017. na cidade de Belo Horizonte. por realização da OAB/
MG. juntamente com a AMAT. aprovarn esta moç. de apoio e solidariedade aos doutrinadores Jorge Luiz Souto
Maior e Valdete Souto Severo. com encaminhamento deste documento à Presidência do CNJ e publicação em
todos os veiculos democrátic. de comunicaçao.

Marco Antonio Oliveira Freitas
Presidente da Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas
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Mais de 550 pessoas
participam de Congresso
realizado pela AMAT
Com auditório lotado por
mais de 500 pessoas foi aberto o
Congresso Internacional Direito,
Trabalho e Tecnologia, no centro de
convenções The One Business, em
Belo Horizonte.
O evento foi promovido pela
Associação Mineira dos Advogados
Trabalhistas (AMAT) em parceria
com a OAB/MG.

Debates
Durante três dias, conferencistas da Argentina, Espanha,
Portugal, Uruguai, além de grandes
referências do direito do trabalho
brasileiro, debatem temas que envolvem tecnologia e relações trabalhista, jurisprudências entre outros
assuntos.
O presidente da Seccional
mineira da OAB, Antônio Fabrício falou da importância de abrir espaço

para a discussão das novas tecnologias para a prática do direito do trabalho. “Os desafios são muitos, principalmente porque sabemos que a
luta capital-trabalho não vai acabar.
As plataformas digitais são muito
utilizadas nas relações trabalhistas
como meios de conexão entre pessoas e trabalho. A legislação já tem
dado resposta a estas inovações,
mas é necessário discutir normas e
aplicações efetivas para situações
em que as leis ainda não alcançam”,
afirmou.
O presidente da AMAT, Marco Antônio Freitas, disse que a instituição está atenta às novas diretrizes
trazidas pelos avanços tecnológicos
que afetam, diretamente, as relações
de emprego e de trabalho.
Já o presidente do Tribunal
Regional do Trabalho da 3ª Região,
Júlio Bernardo do Carmo, disse que
a discussão é necessária e possibilita
troca de experiências entre os diferentes agentes da justiça dentro de
um cenário tecnológico atual, que
necessita de mais investigação do
ponto de vista do direito do trabalho
para evitar exclusões e assegurar as
garantias trabalhistas.

Palestra Magna
O professor da faculdade de
Direito de Coimbra/Portugal, João
Leal Amado, abordou as relações tra-
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balhistas empregado-empregador
estabelecidas por empresas de aplicativos. Entendimentos de tribunais
de vários países da Europa e da Amé-

rica do Norte, sobre se há ou não laços empregatícios quando o contato
com a empresa acontece por plataforma eletrônica, foram apresentados. “É fundamental analisar mais do
que o contrato de trabalho, mas as
relações criadas. A função do direito
do trabalho é proteger sempre o trabalhador”, ressaltou João Leal Amado.

ABRAT
O vice-presidente da ABRAT
na Região Sudeste, Alex Santana,
se pronunciou no encerramento do
Congresso Internacional de Direito,
Trabalho e Tecnologia afirmando o
posicionamento da Associação na
defesa dos direitos trabalhistas.

Informativo AssociaçãoCARTA
Brasileira
Advogados
Trabalhistas
DEdeBELO
HORIZONTE

CONGRESSO INTERNACIONAL DIREITO, TRABALHO E TECNOLOGIA

Os mais de 500 Congressistas participantes do Congresso Internacional Direito, Trabalho e Tecnologia,
realizado entre os dias 31.05.2017 e 02.06.2017, na cidade de Belo Horizonte, por realização da OAB/MG, juntamente com a AMAT, aprovam esta moção de repúdio ao PLC 38/2017, em tramitação no Senado Federal:
1 – Os Congressistas repudiam a atuação, desenvolvida com desrespeito aos pilares democráticos, que visa desconstruir os institutos basilares do Direito do Trabalho, numa visão minimalista que supõe a existência de uma
sociedade justa e igualitária, distante da realidade vivenciada no Brasil.
2 – A preemência da efetividade dos princípios ínsitos ao Direito do Trabalho nunca se apresentou tão urgente, e
a tecnologia deve ser apropriada pelos seres humanos, e não estes pela tecnologia.
3 – A utilização dos recursos tecnológicos deve migrar de um padrão de uso da técnica para exploração do trabalho humano, como se mercadoria fosse, para a instrumentalização desta mesma técnica para preservação da
dignidade do trabalhador e de seus direitos fundamentais.
4 - Partindo do reconhecimento de que a tecnologia não é neutra, denunciam que o PLC 38/2017, embora se
apresente como uma adaptação aos novos tempos, concretamente potencializa o uso da técnica, interferindo fortemente na independência daqueles que são indispensáveis a Administração da Justiça.
5 - No que tange a interesses do setor produtivo e/ou especulativo, intenta viabilizar a extração de mais valor
do trabalho, sem qualquer compromisso com a formação do trabalhador e da renda dos cidadãos, induzindo a
redução da alteridade e emulando a transferência de ônus e riscos empresariais para o trabalhador.
6 – Nos termos do PLC 38/2017, a tecnologia não é vislumbrada como instrumento útil à preservação de patamares civilizatórios, sequer aqueles mínimos, e sim o contrário. Exemplo eloquente envolve o teletrabalho, cuja
regulação pretendida não vislumbra a efetividade do preceito fundamental referente à limitação da jornada
de trabalho, abrindo espaços, ainda, para a piora das condições de saúde e segurança do trabalho, alijados de
parâmetros ergonômicos, ao tempo que admite a transferência para o trabalhador de custos ínsitos à manutenção
de equipamentos usados para viabilização da própria atividade econômica.
7 – A figura do trabalho intermitente, por sua vez, merece um enfático repúdio, na medida em que faz uso dos
atuais meios telemáticos para contar com um empregado sempre a disposição, com afastamento do atual art. 4o
da CLT, sem contudo remunerá-lo pelo período que não esteja vinculado a produção material, segundo alvedrio
do empregador.
8 – A terceirização, prática de maior precarização trabalhista, inclusive de ampliação do trabalho escravo e degradante, por sua vez, e pela lógica do PLC 38/2017, resta legitimada para amplificar a fragmentação e a divisão
do trabalho sem prejuízo de um controle centralizado da cadeia produtiva pelos atuais recursos tecnológicos, em
uma lógica de fortalecimento das corporações, inclusive internacionais e no enfraquecimento do trabalho como
valor social.
9 - Em uma época de intensa expansão do mercado de empresas gestoras de plataformas eletrônicas de intermediação de mão de obra, e que fazem uso de algoritmos programados para, a um só tempo, intensificar a produção
e reduzir o valor do trabalho, o PLC caminha na contramão do marco regulatório necessário à efetividade de
direitos sociais.
Termos em que propugnam os Congressistas pela rejeição ao PLC 38/2017, devendo este documento ser
encaminhado ao Senado Federal e publicizado nos veículos de comunicação.
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SALVADOR SEDIARÁ EM
OUTUBRO MAIOR CONGRESSO
DA ADVOCACIA TRABALHISTA

A Associação Brasileira de
Advogados Trabalhistas – ABRAT,
juntamente com a Associação Baiana de Advogados Trabalhistas ABAT, realizarão, no período de 11 a
13 de outubro de 2017, no Gran Hotel Stella Maris, em Salvador, Bahia, o
XXXIX Congresso Nacional de Advogados Trabalhistas – CONAT.
A edição deste ano terá
como tema “Do Pelourinho à Liberdade” e abordará dentre outros as-
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suntos as implicações da Reforma
Trabalhista. Oficinas serão disponibilizadas ao público no período da
manhã e já está prevista uma programação social a altura do destino
anfitrião.
O Concurso de Teses é destinado a advogados, pesquisadores,
docentes e discentes de Programas
de Pós Graduação Stricto e Lato
Senso de todas as regiões do Brasil,
possuindo três Grupos de Trabalhos

e com as regras para submissão já
divulgadas na página eletrônica do
evento. Artigos serão recebidos até
o dia 31 de julho.

Informações e Inscrições:
www.conatsalvador.com.br
71 3354.9050 – conat2017@taticcaeventos.com
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Roraima se integra à ABRAT com a criação da ARAT
A Associação Roraimense da
Advocacia Trabalhista (ARAT), a primeira entidade do Estado que milita
diretamente na área trabalhista e que
será integrada à Associação Brasileira
dos Advogados trabalhistas (ABRAT),
já inicia a trajetória mostrando que
chegou para fazer a diferença e somar
esforços junto à pauta nacional da advocacia trabalhista brasileira.
A diretoria é formada por cinco advogados e tem como presidente
a advogada Florany Mota, vice-presidente Cíntia Schulze, Secretário Geral,
Jânio Ferreira, Secretário Adjunto, Paulo Holanda, e Iana Santos, como Diretora Tesoureira.
Essa é a mais nova associação
criada no país, porém é a primeira a
adotar o nome de associação da advocacia. “O nome advocacia ao invés de
advogado expressa um sentimento de
atualidade, pois contempla a nova realidade da advocacia que é composta
de forma igualitária por homens e mulheres”, explicou a presidente da ARAT,
advogada Florany Mota, ao ressaltar
que entidade abrange também a advocacia estatutária, dos servidores e
empregados públicos.
Neste primeiro momento, explicou a presidente, a ARAT quer sistematizar as adversidades que a advocacia trabalhista enfrenta no Estado de
Roraima e definir as formas e os meios
pelos quais serão solucionados esses
problemas. “Queremos fortalecer esse
segmento especializado da advocacia
brasileira, sempre em parceria e em
sintonia com Ordem dos Advogados
do Brasil – Seccional de Roraima (OAB/
RR). Queremos também acompanhar
as pautas trabalhistas que propõem
mudanças para o trabalhador brasileiro, como a Reforma Trabalhista, que
fere direitos de trabalhadores assegurados pela Constituição Federal e a da
Previdência”, afirmou.
Atualmente as principais dificuldades
enfrentadas pela advocacia trabalhista
roraimense é a ausência de um Tribunal Regional do Trabalho no Estado.

“O TRT da 11ª região tem jurisdição sobre o Estado do Amazonas e Roraima,
mas a sede fica na cidade de Manaus
e o acesso geográfico é uma grande
dificuldade porque demanda um deslocamento para acompanhamento de
processo, o que prejudica sobremaneira a atuação da advocacia na se-

gunda instância, resultando também
em custos adicionais”, explicou.
Por ser um problema que implica na qualidade dos serviços oferecidos pela advocacia trabalhista, a
primeira bandeira de luta da entidade
será propor uma solução que atenda
ao interesse de todos. “Vamos solicitar ao Tribunal Regional do Trabalho
que realize as sessões de julgamentos,
através de suas turmas, no Estado de
Roraima. Isso facilitará a participação
e o acompanhamento presencial da
advocacia roraimense”, anunciou.
Na pauta da ARAT, conforme
detalhou Florany, está também a Resolução do Fórum Trabalhista que trata diretamente sobre as vestes que as
mulheres advogadas devem usar nas
dependências da instituição. A Resolução fere o princípio da isonomia entre
os gêneros e desqualifica a mulher,
pois utiliza a roupa como parâmetro
para medir o caráter das advogadas.
“Hoje o principal óbice para as

mulheres é a resolução que restringe
o acesso de advogadas às dependências do Fórum trabalhista em razão
das vestimentas usadas pelas profissionais. A classe considera a resolução
abusiva ilegal e desproporcional, pois
a vestimenta utilizada para o ingresso nas justiças Federal e Eleitoral, nos
fóruns Cível e Criminal, no Tribunal de
Justiça do Estado de Roraima (TJRR) e
em todos os demais órgãos públicos
do Estado é a mesma que não é admitida pelo Fórum Trabalhista, o que
gera uma situação inaceitável e insustentável. Para se ter uma ideia ocorreu
uma situação de uma colega ser proibida de adentrar ao Fórum Trabalhista
por estar “com ombros à mostra”, criticou.
Os dados apontam que em
Roraima 40% da advocacia atua na
área trabalhista, sendo que a maior
parte está concentrada na Capital Boa-vistense. A Justiça do Trabalho atende
o interior do Estado por meio da Justiça Itinerante. “Como Roraima tem essa
atipicidade, vamos dialogar com a advocacia trabalhista para acompanhar
e definir a pauta de apoio da ARAT aos
associados que atuam nessa agenda
de itinerância”, ressaltou a presidente.
Florany Mota reconhece que
há muito o que ser feito pela advocacia trabalhista de Roraima, mas ressalta que o sucesso da associação será o
resultado do esforço de todos os associados. “A ARAT é a construção coletiva
de um espaço de defesa e fortalecimento da cidadania, por isso convido
todos os colegas que militam no Direito Trabalhista a fazerem parte da associação, para juntos trabalharmos na
realização de eventos e na publicação
de artigos e periódicos voltados para
a nossa área, integrados com a OAB/
RR, sindicatos e demais entidades da
sociedade civil organizada.
(Assessoria de Comunicação ARAT)
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Nota de Pesar pela Morte do Advogado
Trabalhista Dr. Hugo Roberto Mansueti
É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do advogado, professor e amigo
dos advogados trabalhistas brasileiros, Dr. Hugo Roberto Mansueti.
Dr. Hugo, como era conhecido entre nós, faleceu nesta segunda feira, 3 de julho de 2017, vencido
por uma grave enfermidade contra a qual vinha lutando com a dignidade que sempre
lhe caracterizou.
Advogado formado pela
Universidade de Buenos Aires,
era Doutor em Ciências Jurídicas,
com tese mencionada como sobressalente. Pós graduado com
Especialização em Trabalho e
Direitos Fundamentais pela Universidade de Castilla La Mancha,
Toledo, Espanha, era também
detentor de pós graduação em
mediação pela Pepperdine University, School of Law, California, Estados Unidos, e
em Negociação pela Harvard Law School, Cambridge,
Massachusetts, Estados Unidos.
Professor Titular de Direito do Trabalho e Seguridade Social e Direito Processual do Trabalho,
Protitular de Direito Constitucional, Professor de Pós
graduação nas carreiras de especialização em Direito
Constitucional e Medicina do Trabalho, Diretor de cur-

sos de pós graduação em direito processual do trabalho da Faculdade de Direito da Universidade Católica
Argentina, foi autor de diversas obras jurídicas, inclusive editadas no Brasil.
Sempre foi ativo militante do movimento associativo de advogados. Manteve relações de amizade com a ABRAT e com esta participou da fundação
da Associação Latino-Americana
de Advogados Trabalhistas, no III
ELAT (Encontro Latino-americano de Advogados Trabalhistas),
realizado em Campos do Jordão,
onde subscreveu a ata de fundação da entidade, em 1º de maio
de 2000.
A ABRAT lastima profundamente a perda do jovem colega
e querido amigo, motivo pelo
qual registra as mais sinceras
condolências à família e amigos
por esta inestimável perda, sentida nos ambientes
profissional, acadêmico e associativo em diversos países da América Latina.
Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas
Roberto Parahyba de Arruda Pinto
Presidente

Aprovado projeto do deputado federalWadih Damous que
facilitará o dia a dia do Advogado Trabalhista
Foi aprovado na Comissão
de Constituição e Justiça da Câmara, em caráter conclusivo, o PL
nº 4750/2016, de autoria do Deputado Federal Wadih Damous
A nova lei, quando sancionada, corrige distorção no
tratamento de advogados que
atuam na área trabalhista, conferindo a eles os mesmos direitos quanto aos prazos daqueles que atuam na área cível!

76

A
iniciativa
atendeu a um pleito da Associação Brasileira dos Advogados
Trabalhistas(ABRAT), o deputado
federal Wadih apresentou a proposta em 16 de março de 2016. O
projeto altera dispositivos da CLT,
para adequar os prazos trabalhistas às disposições do novo Código de Processo Civil. Assim, os
prazos processuais passam a ser
contados apenas em dias úteis. O

projeto estabelece, ainda, a suspensão dos prazos processuais
nos dias compreendidos entre
20 de dezembro e 20 de janeiro.
O PL 4759/16 está apensado ao PL 2176/15 do também Deputado Federal Paulo
Teixeira . A relatoria na CCCJ foi
do deputado federal e advogado mineiro Patrus Ananias
Vitória dos advogados
trabalhistas, vitória do Brasil!
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MS: audiência pública debate Reforma Trabalhista
A Associação dos Advogados Trabalhistas de Mato Grosso do
Sul (AATMS) realizou a Audiência Pública, no Anfiteatro da UNIGRAN, em
Campo Grande/MS, na qual houve
um caloroso debate sobre a reforma
trabalhista que atualmente está tramitando no Senado.
O advogado Vander Medeiros da Costa, proferiu palestra sobre
A Precarização do Trabalho pela Terceirização e Reforma Trabalhista.
A audiência teve como mediadora a presidente da Associação
Rafaela Kasai Araujo Lima.
O diretor da ABRAT, Diego
Augusto Granzotto representou a
Entidade compondo a mesa de debates, que ainda tiveram as presenças de Mansour Elias Karmouche,
representando a OAB/MS e Christian
Gonçalves Mendonça Estadulho, re-

ABRAT presente em Roraima
A Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas (ABRAT) se firma

na Midia
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presentando a AMATRA-24ª Região.
Segundo Rafaela Kasai foram convidados os Senadores do
Estado de Mato Grosso do Sul: Pedro
Chaves, Simone Tebet e Waldemir

em Roraima com a criação da Associação Roraimense da Advocacia
Trabalhista.
A Entidade Estadual foi fundada

Moka, mas os mesmos apenas mandaram representantes, “ delegando a
presença indelegável no tão importante debate sobre a reforma trabalhista”, disse a presidente.

agora e tem na Presidência Florany
Mota e na vice-presidência Cíntia
Schulze.

Comemorações pelo Dia do Advogado Trabalhistas
Café da manha em Pernambuco
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pelo

BRASIL

Brasília

ABRAT esteve presente na posse da nova Diretoria
da Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas
(ANAMATRA), em Brasília (DF), presidida pelo Juiz Guilherme Feliciano, em Brasília, por meio do presidente,
Roberto Parahyba; da vice-presidente, Alessandra Camarano e do presidente da Associação Bahia de Advogados Trabalhistas (ABAT), Jorge Lima.

ABRAT representada pela vice-presidente, Alessandra Camarano e pelos ex-presidentes Nilton Correia e Antônio Fabrício de
Matos visitaram o deputado Patrus Ananias (PT-MG) relator na
CCJ CD do PL 4750/2017.
O Pl, 4750/2016 foi apensado ao PL 2176/2015, que pela ordem
de matéria precede o PL 4750/2017 e hoje se encontra na CCJ
da Câmara dos Deputados, sob a relatoria do advogado e deputado federal Patrus Ananias , que pretende dar seguimento ao
andamento do PL , levando nas próximas sessões da comissão
seu relatório .

Iniciativa
O deputado federal Wadih Damous , do PT do RJ, apresentou Projeto de lei nº 4750/2016 , por sugestão de redação da
ABRAT – Associação Brasileira de Advogados Trabalhista , alterando o Decerto - Lei 5452, de 1º de maio de 1943 – CLT
para adaptar as novas regras do Novo Código de Processo Civil no que diz respeito o artigo 775, para suspender os prazos e audiências no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro , bem como a contagem de prazo nos dias úteis, assim
como hoje ocorre nos prazos processuais regidos pelo NCPC.
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São Paulo

pelo

BRASIL

Rio de Janeiro

O ex-presidente da ABRAT e atual presidente da OAB/MG,
Antônio Fabrício de Matos Gonçalves foi homenageado
pela Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo
(AATSP) com o diploma de honra ao mérito por sua luta e
dedicação às causas e organização da classe. A solenidade foi
conduzida pelo presidente da entidade, Lívio Enescu.
O presidente Roberto Parahyba de Arruda Pinto esteve presente à cerimônia.

O presidente da ABRAT, Roberto Parahyba de Arruda Pinto foi um dos palestrantes de encontro
realizado pela Comissão Especial de Direito Sindical da OAB/RJ.
Parahyba ministrou palestra sobre a Reforma
Trabalhista a convite da presidente da Comissão
Rita Côrtez.
Estiveram presentes os presidentes da ACAT/RJ
e AFAT, Paulo Máximo e Marcelo Cruz, além dos
ex-presidentes da Associação Luís André e Ana
Beatriz.

A ABRAT foi uma das coordenadoras do Seminário Internacional de Direito e Processo do Trabalho: Tempo de Reforma
Trabalhista e de Novos Desafios para o Processo do Trabalho,
na AASP.
O presidente da ABRAT, Roberto Parahyba de Arruda Pinto explicou que também coordenaram o evento a Academia Brasileira de Direito do Trabalho (ABDT), AASP, AATSP e AATPR

Roberto Parahyba de Arruda Pinto ministrou palestra durante
seminário dos impactos das ações trabalhistas em tempo de
crise, realizado em São Paulo.
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GIRO PELAS ASSOCIAÇÕES

pelo

BRASIL

Minas Gerais

A presidente da JUTRA Benizete Ramos
de Medeiros e o ex-presidente da JUTRA João Pedro Ferraz Dos Passos foram,
juntamente com o Ministro TST Claudio
Brandão receberam a Comenda Professor Messias Pereira Donato, durante
Congresso Internacional de Direito do
Trabalho e Tecnologia, promovido pela
OAB/MG e AMAT.

Ceará

Durante o Congresso Brasileiro de Direito Sindical realizado em Fortaleza ( CE), a vice-presidente da ABRAT, Alessandra Camarano foi uma das
palestrantes.
Alessandra abordou As Reformas e os reflexos
na Advocacia Trabalhista e Sindical.
O Congresso teve a participação do presidente
da Associação dos Advogados Trabalhistas do
Ceará, Márcio Torres que compôs a mesa do
painel.
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GIRO PELAS ASSOCIAÇÕES
pelo

BRASIL

Bahia

Comissão formada pelo Diretor do
Setor de Execuções do TRT, Rogério
Fagundes; do Coordenador da Primeira Instância, Wellington Oliveira;

da Chefe do NHP, Tiana Monte Santo,
e do Diretor da 19a. Vara do Trabalho,
Vander Saiaroli, esteve reunida com
o presidente da Associação Baiana

de Advogados Trabalhistas (ABAT),
Jorge Lima para tratar da Semana
Nacional da Execução, que acontecerá em setembro.

Pernambuco

O representante da Associação Espiritosantense de
Advogados Trabalhistas ( AESAT) na ABRAT, José Hildo
Sarcinelli foi um dos palestrantes do ciclo de palestras
promovido pela Escola Superior de Advocacia de Pernambuco em parceria com a Associação de Advogados Trabalhistas de Pernambuco ( AATP) nas cidades
do interior do Estado.
José Hildo esteve em Caruaru. Mas o encontro já foi
realizado também na Faculdade Integrada do Sertão
na cidade de Serra Talhada. A intenção é a interiorização da Associação.

Paraná
Realizado em Curitiba ( PR) seminário sobre a Reforma Trabalhista onde
foram abordadas as possíveis consequências das alterações na legisla-

ção do trabalho (Lei 13.429/17 e PLC
38/2017).
O encontro foi realizado pela Comissão de Direito do Trabalho da OAB/

PR em parceria com a Associação de
Advogados Trabalhistas do Paraná.
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CURSO PRÁTICO PARA
ADVOCACIA TRABALHISTA
(1ª TURMA)
PROMOÇÃO:
ENA - Escola Nacional de Advocacia - OAB Federal
AASP - Associação dos Advogados de São Paulo
ABRAT - Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas

Parte 2: Princípios constitucionais do processo e reflexos no Processo do Trabalho
Parte 3: Princípios do Processo do Trabalho

COORDENAÇÃO:
Roberto Parahyba de Arruda Pinto

Aula 2
Petição inicial
Carlos Frederico Zimmermann Neto

CARGA HORÁRIA:
36 horas-aula (24 horas-aula expositivas e 12 horas-aula de atividades complementares)

Parte 1: Petição inicial - 1ª parte
Parte 2: Petição inicial - 2ª parte
Parte 3: Petição inicial - 3ª parte

PRAZO DE INSCRIÇÃO:
4 a 28/7/2017, às 20 horas, ou até encerrarem as vagas.

Aula 3
Resposta do réu. Contestação e reconvenção.
Rafael Lara Martins

PERÍODO DE DISPONIBILIZAÇÃO DAS VIDEOAULAS:
de 1º/8 a 10/9/2017
LOCAL:
aulas gravadas - disponíveis via internet
OBJETIVO:
Atualizar, informar, discutir, desenvolver e aprimorar o
exercício prático da Advocacia especializada em Direito
Material e Processual do Trabalho.
PÚBLICO ALVO:
Operadores do Direito que atuem na Justiça do Trabalho.
ACESSE A PÁGINA DO CURSO PARA MAIS INFORMAÇÕES
https://www.aasp.org.br/educacional/cursos/curso-pratico-para-advocacia-trabalhista/
PROGRAMAÇÃO
Aula 1
Princípios do Processo do Trabalho e o novo CPC
Roberto Parahyba de Arruda Pinto
Parte 1: Direito constitucional do processo e princípios
constitucionais
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Parte 1: Preparação da resposta e as exceções
Parte 2: Contestação - a defesa processual (1ª parte)
Parte 3: Contestação - a defesa processual (2ª parte),
defesa de mérito e reconvenção
Aula 4
Prova. Audiência trabalhista.
Luis Carlos Moro
Parte 1: Audiência: conceito, características, formação.
Instalação. Fase preparatória: pregão, conciliação.
Parte 2: Apresentação de defesa. Formação da lide. Instrução processual. Fase probatória.
Parte 3: Aspectos finais da audiência. Audiência no processo eletrônico: limitação probatória. Especificidades
decorrentes do novo CPC no Processo do Trabalho.
Aula 5
O protagonismo das partes e do Advogado Trabalhista diante do novo CPC
André Luiz Bäuml Tesser
Parte 1: A cooperação como modelo de comportamento processual
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Parte 2: A cooperação e o protagonismo das partes na
postulação
Parte 3: A cooperação e o protagonismo das partes na
instrução processual.
Aula 6
O exercício da Advocacia no PJe-JT
Otavio Pinto e Silva
Parte 1: A Lei n° 11.419/06 e os principais conceitos legais - Processo eletrônico, meios eletrônicos, transmissão eletrônica, assinatura eletrônica, criptografia
Parte 2: Audiência trabalhista no processo eletrônico
Parte 3: Administração e implantação do Processo Judicial Eletrônico PJE-JT
Aula 7
Aspectos da execução trabalhista e o novo CPC
Homero Batista Mateus da Silva
Parte 1: Medidas extrajudiciais de coerção (protesto e
cadastro de inadimplentes)
Parte 2: Novidades quanto à penhora e ao depósito
Parte 3: Novidades quanto à arrematação, valor do lance e remédios jurídicos cabíveis
Aula 8
Direito fundamental do Trabalho e aplicação das normas internacionais pelos juízes nacionais
Daniela Muradas Reis
Parte 1: OIT - Noções básicas
Parte 2: Tratados internacionais em matéria trabalhista
Parte 3: Hierarquia e controle de convenções da Organização Internacional do Trabalho
Aula 9
Sentença. Fundamentação. Nulidade à luz do novo CPC.
Ricardo Pereira de Freitas Guimarães
Parte 1: Sentença
Parte 2: Fundamentação das decisões
Parte 3: Nulidades
Aula 10
Precedentes jurisprudenciais obrigatórios e sua aplicação no Processo do Trabalho
André Araújo Molina
Parte 1: Introdução e conceitos
Parte 2: Classificação e eficácias
Parte 3: Julgamento por precedentes

Aula 11
Teoria geral dos recursos. Recuso ordinário.
Benizete Ramos de Medeiros
Parte 1: Teoria geral dos recursos trabalhistas
Parte 2: Princípios dos recursos trabalhistas
Parte 3: Recurso ordinário
Aula 12
Recurso de revista e de embargos
Ronaldo Ferreira Tolentino
Parte 1: Recurso de revista - 1ª parte
Parte 2: Recurso de revista - 2ª parte
Parte 3: Recurso de embargos
Aula 13
Do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica à luz do novo CPC
Mauro Schiavi
Parte 1: Responsabilidade do sócio no direito material
e processual
Parte 2: Aplicação do novo CPC no Processo do Trabalho
Parte 3: Compatibilidade do incidente de desconsideração da pessoa jurídica no Processo do Trabalho
Aula 14
Da execução provisória no Processo do Trabalho com
o novo CPC
Julio César Bebber
Parte 1: A extensão do art. 15 do novo CPC na disciplina
legal da execução trabalhista
Parte 2: Execução de título provisório
Parte 3: Regras da execução provisória
Aula 15
O exercício da Advocacia no âmbito do Direito Coletivo do Trabalho
Raimundo Cezar Britto Aragão
Parte 1: A história do Direito Coletivo do Trabalho
Parte 2: A atuação do advogado trabalhista no Direito
Coletivo do Trabalho
Parte 3: As ações sindicais
Aula 16
Incidente de julgamento de recursos de revista e de
embargos repetitivos
Cláudio Mascarenhas Brandão
Parte 1: Origens, conceito e características
Parte 2: Regras gerais e procedimento
Parte 3: Trâmites finais e controle do precedente
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