resistência
e unidade
são paulo, 22 a 24 de Setembro, 2017

Sinpro Jaú

Guarulhos

unicidades

Sindicato dos Trabalhadores em
Estabelecimentos de Ensino de Presidente Prudente

SINPRO Araçatuba e Birigui

N

as lutas recentes contra os avanços do
governo sem votos, os profissionais da
educação na rede privada de São Paulo assumiram um protagonismo reconhecido
nacionalmente. Nossos sindicatos integrantes
entraram na luta com coragem, disposição e
unidade de propósito. Não faremos diferente,
agora: com nossa organização renovada, nossos sindicatos serão mais poderosos, em uma
frente de resistência unitária que irá virar do
avesso as reformas perversas e dar um exemplo a ser seguido por todo o movimento sindical.
Esperamos que este 9º Congresso se revele
uma verdadeira oportunidade para mudanças
profundas e promissoras.

São Paulo, 22 de setembro de 2017
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REGIMENTO INTERNO
Proposta
I. Da convocação

Artigo 1º
Na conformidade do artigo 12 do Estatuto da Federação dos Professores do Estado de São
Paulo, a Diretoria Executiva da Federação submete à plenária de abertura a proposta de regimento interno de funcionamento do 9º Congresso da FEPESP – Resistência e Unidade, nomeado
neste regimento simplesmente como 9º Congresso. O evento foi convocado por edital publicado no
jornal Diário de S. Paulo em 19 de julho de 2017, para se realizar nos dias 22, 23 e 24 de setembro
de 2017, na R. Araújo, 141, em São Paulo, SP.

II. Dos objetivos

Artigo 2º
O 9º Congresso tem como objetivo avaliar o balanço político-financeiro da gestão 2013-2017;
organização sindical dos trabalhadores em educação no Estado de São Paulo; alteração estatutária; eleição da diretoria e do conselho fiscal da Fepesp para a gestão 2017-2021; posse da
diretoria e do conselho fiscal.

III. Do temário

Artigo 3º
Serão debatidos no 9º Congresso assuntos de interesse dos trabalhadores em educação no
setor privado do estado de São Paulo a partir do seguinte temário:
a. Balanço político-financeiro da gestão 2013-2017.
b. Organização sindical dos trabalhadores em educação no Estado de São Paulo.
c. Reforma Trabalhista, conjuntura política nacional e internacional e plano de resistência.
d. Alteração estatutária.
e. Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal para nova gestão.
f. Posse da Diretoria e do Conselho Fiscal.

IV. Da organização e execução

Artigo 4º
O 9º Congresso foi convocado pelo presidente da Fepesp e organizado pela diretoria executiva,
na forma do artigo 15 do Estatuto da entidade.
Artigo 5º
O 9º Congresso será instalado e encerrado por mesa diretora presidida pelo presidente da Fepesp e secretariada pelo secretário geral da entidade.

V. Dos delegados

Artigo 6º
Na conformidade do que estabelece o artigo 5 e 10 do estatuto da Fepesp, são delegados do
9º Congresso:
1. os membros da diretoria executiva.
2. um delegado de cada sindicato integrante da Fepesp há pelo menos 180 dias.
3. professores e auxiliares de administração escolar filiados aos sindicatos integrantes
da Fepesp, eleitos na forma estabelecida pelos parágrafos 1º e 2º do artigo 10 do estatuto.
Artigo 7º
São observadores do 9º Congresso representantes de entidades sindicais não integrantes da
Federação, convidadas pela diretoria efetiva da Fepesp.
§ 1º Poderão ser credenciados como observadores até dois representantes das entidades
sindicais convidadas.
§ 2º Os observadores credenciados terão direito apenas à voz nas sessões plenárias.
Artigo 8º
O credenciamento dos delegados, suplentes e observadores será realizado nos seguintes
horários: dia 22/09, das 13h às 20h e no dia 23/09, das 8h30 às 10h. >
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VI. Da programação

Artigo 9º
Salvo mudanças aprovadas pelo plenário, o 9º Congresso se realizará de acordo com a seguinte programação:

Dia 22/09

13h Almoço, credenciamento e hospedagens
16h Sessão de abertura
17h Apresentações:
- Prof. Thomas de Toledo (historiador, Mestre pela Unicamp)
‘Conjuntura Internacional, globalização e reforma trabalhista’
- Clemente Ganz Lúcio (Diretor Técnico do DIEESE)
‘Perspectivas para a organização sindical’
19h30 Leitura e aprovação do Regime Interno
20h Jantar

Dia 23/09

8h30 Credenciamento: Delegados e suplentes
9h Apresentação:
- Dr. José Eymard Loguercio (advogado trabalhista, LBS Advogados)
‘Contrarreforma Trabalhista: Resistência e estratégia sindical’
11h Balanço da gestão
12h30 Almoço
14h00 Plenária Final: atuação da Fepesp na gestão 2017/2021
19h Eleição e posse da nova diretoria
20h00 Jantar de confraternização

VII. Dos trabalhos

Artigo 10º
As sessões plenárias serão dirigidas por uma mesa diretora composta por diretores da
Fepesp, designados pela diretoria executiva.
Artigo 11º
À mesa diretora caberá conduzir as sessões, cumprir e exigir o cumprimento do Regimento
aprovado, submeter à votação da plenária regras necessárias ao bom desenvolvimento
dos trabalhos, como limite de tempo do uso da palavra dos inscritos, bem como resolver questões
de ordem, designar escrutinadores para apurar votações e proclamar os resultados.
§ 1º Em caso de dúvida, a mesa diretora solicitará a identificação do participante inscrito.
§ 2º Exceto para esclarecimentos, os membros da mesa diretora não poderão interferir nos assuntos em debate, nem interromper quem estiver no correto uso da palavra, dentro das normas regimentais.
§ 3º Os membros da mesa diretora somente poderão debater qualquer assunto em pauta
quando devidamente inscritos.
§ 4º A mesa diretora poderá cassar a palavra do orador que se exceder no tempo fixado pela plenária.
§ 5º Os pedidos de esclarecimentos devem ser solicitados à mesa diretora
§ 6º Cabe à mesa diretora conceder questões de ordem ou de encaminhamento, que deverão
ser solicitados entre um orador e outro
Artigo 12º
No encerramento da sessão plenária, todas as propostas e moções apresentadas por escrito
à mesa diretora serão submetidos à votação, individualmente.
Artigo 13º
As deliberações do 9º Congresso serão tomadas por maioria simples de votos em relação
aos delegados presentes.

VIII. Dos encaminhamentos

Artigo 14
As deliberações do 9º Congresso serão publicadas e enviadas aos sindicatos integrantes da Fepesp.
§ 1º A diretoria executiva da Fepesp deverá respeitar e implementar as deliberações do
9º Congresso.
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Artigo 15
As situações não previstas neste regimento serão
pesp, sob referendo do plenário. <

definidas pela diretoria executiva da Fe-

2015

2016
2.803.476,84
0,00
52.303,05
9.597,84
291.136,97
0,00
92.000,00
8.430,05
3.256.944,75

2017

FUNDO DE RESERVA

338.193,48
2.882.279,65

712.810,05
3.247.061,90

199.141,63
3.260.115,57

1.266.480,37
3.256.944,75

DESPESAS				
ADMINISTRAÇÃO
263.464,20
298.302,17
361.803,12
282.389,20
RECURSOS HUMANOS
876.616,35
937.830,96
1.143.852,63
738.806,77
ENCARGOS SOCIAIS
217.312,62
238.099,71
287.463,01
216.435,38
DIAP
7.980,00
11.772,00
9.762,00
6.968,00
OCUPAÇÃO
95.139,46
107.583,86
117.075,68
82.516,12
ASSESS. JURÍDICA
94.602,40
81.257,85
86.904,85
50.696,24
CAMPANHA SALARIAL/GRÁFICA/EDITAIS
231.176,36
163.980,18
354.728,21
107.270,08
CONSULTORIA /ASSESSORIAS
78.862,00
102.500,00
114.320,00
86.564,00
ASSESS. CONTÁBIL
49.411,49
58.091,08
31.205,12
21.420,74
ASSESS. ADMINISTRATIVA
117.000,00
117.000,00
117.000,00
106.500,00
ASSESS. INFORMÁTICA
84.407,29
71.949,64
84.277,49
62.788,33
DESENV.TECNOLOGICO
16.775,00
39.225,00
34.180,00
50.636,66
INVESTIMENTOS - SEDE
387.015,85
9.819,50
0,00
4.230,00
AQUISIÇÃO / MANUTENÇÃO		
40.680,54
10.870,78
3.502,64
AUXILIO/EMPR. ENT. SINDICAIS
7.699,55
169.851,44
165.359,09
58.501,96
TV FEPESP			
102.424,13
80.276,66
PARTICIPAÇAO EVENTOS		
86.307,92
0,00
0,00
EVENTOS/CONGRESSO
16.623,60		 39.747,83
30.961,60
TOTAL
2.544.086,17
2.534.251,85
3.060.973,94
1.990.464,38

RECEITAS				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
2.371.888,67
2.596.225,82
2.625.944,35
JOSÉ TORRES REEMBOLSO
9.781,20
3.100,00
0,00
GRÁFICA REEMBOLSO
159.843,80
31.069,40
56.411,80
BASE INORGANIZADA
0,00
0,00
0,00
RECEITA FINANCEIRA
286.711,62
430.039,09
569.326,57
REEMBOLSO ASSESSORIA PARLAMENTAR
16.500,00
6.000,00
0,00
RECEBIMENTO DE EMPRESTIMOS
30.460,36
174.208,80
0,00
OUTRAS RECEITAS
7.094,00
6.418,79
8.432,85
TOTAL
2.882.279,65
3.247.061,90
3.260.115,57

2014

FEPESP – RESUMO FINANCEIRO DA GESTÃO 2014/2017
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2,07%

1,95%

2,07%

2,02%

PARTICIPAÇÃO 2014

PARTICIPAÇÃO 2015

PARTICIPAÇÃO 2016

PARTICIPAÇÃO 2017

0,61%

0,62%

0,54%

0,55%

0,57%

0,54%

8.901,64
10.151,68
12.174,41
13.152,84
14.132,55
16.261,67
17.088,63

Taubaté

6,22%

174.568,71

6,02%

158.066,54

6,34%

164.604,23

6,79%

161.100,35

6,52%

140.209,73

7,01%

30.705,94
63.979,22
62.212,28
78.285,06
82.911,01
93.624,05
63.545,26
49.663,13
86.447,69
127.488,05
130.681,56

ABC

Campinas

0,02%

0,01%

0,56%

0,56%

0,61%

0,53%

9.512,93
9.888,77
13.053,90
13.187,18
14.650,69
377,95
595,63

Unicidades

9,24%

259.299,57

9,20%

241.658,30

8,93%

231.858,85

8,33%

197.532,86

7,91%

170.079,35

7,96%

45.309,38
58.504,48
64.860,62
60.628,26
73.319,80
70.985,52
73.450,79
77.862,32
88.184,56
102.961,06
148.216,46

* Valores sem sem identificação no arquivo retorno da CEF

2,01%

2,11%

PARTICIPAÇÃO 2013

30.228,34
37.498,45
45.315,72
49.037,96
50.705,65
54.269,43
56.674,10

Bauru

51,69%

1.450.979,38

51,56%

1.353.859,20

50,72%

1.316.820,15

51,48%

1.221.152,74

52,64%

1.131.876,75

53,86%

421.002,57
466.704,15
515.408,87
564.230,17
590.826,89
622.973,54
672.235,83
737.545,30
828.386,60
909.975,35
1.003.506,86

São Paulo

PARTICIPAÇÃO 2012

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

NOVOS SINDICATOS

PARTICIPAÇÃO 2017

2017

PARTICIPAÇÃO 2016

2016

PARTICIPAÇÃO 2015

2015

PARTICIPAÇÃO 2014

2014

PARTICIPAÇÃO 2013

2013

PARTICIPAÇÃO 2012

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

SINDICATOS

0,49%

0,56%

0,54%

0,53%

0,50%

0,51%

8.002,26
9.556,58
10.746,58
12.598,47
14.013,30
14.763,79
13.791,02

Lins

2,92%

81.847,82

3,54%

92.948,72

3,22%

83.676,60

3,30%

78.358,40

3,15%

67.732,22

3,18%

21.928,52
26.246,79
28.477,40
32.266,74
39.133,26
41.346,65
44.212,21
48.640,51
50.271,21
59.241,57
59.291,04

Osasco

1,29%

0,00%

1,22%

1,19%

1,31%

1,21%

18.854,63
22.600,06
28.111,86
28.254,70
31.690,03
90,23
36.261,91

Franca

4,01%

112.631,39

4,06%

106.744,38

3,78%

98.183,36

3,84%

91.042,69

3,76%

80.928,88

3,81%

24.817,34
24.753,37
26.204,10
31.216,58
37.172,60
41.447,05
50.264,83
53.239,79
53.180,48
65.137,32
70.967,43

Santos

FEPESP – RECEITA DA
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

3,74%

0,00%

3,31%

3,12%

2,87%

2,77%

47.968,55
51.565,18
61.652,59
74.077,41
85.856,32
111,35
104.894,09

Pres. Prud.

1,31%

36.789,06

1,45%

37.988,97

1,24%

32.116,89

1,53%

36.254,06

2,00%

42.961,89

1,39%

7.819,54
8.896,19
9.126,82
10.485,80
12.237,34
12.703,93
15.210,39
17.817,53
21.070,23
23.876,94
25.810,72

Rio Preto

Guarulhos

11,22%
15,41%
10,31%
9,46%
1,14%
6,90%

Vales

Jau

Guapira

Sorocaba

Diferenças*

Total

Dracena

0,87%

24.435,50

0,78%

20.415,18

0,90%

23.437,24

0,77%

18.362,54

0,84%

17.957,52

0,71%

S. Carlos

1,97%

55.362,90

2,28%

59.858,67

2,33%

60.376,45

2,32%

55.030,03

2,16%

46.464,38

2,20%

Ourinhos

0,96%

26.820,12

1,13%

29.704,49

1,10%

28.519,24

1,13%

26.853,17

1,11%

23.830,22

1,05%

Jacareí

0,27%

7.550,00

0,25%

6.604,47

0,27%

7.051,60

0,25%

5.885,68

0,28%

6.099,59

0,26%

Contee

0,18%

4.975,20

0,26%

6.819,74

0,25%

6.574,05

0,27%

6.439,58

0,26%

5.639,10

0,26%

CEF

2,96%

83.093,58

3,16%

83.026,24

3,00%

77.964,63

3,01%

71.473,04

2,90%

62.379,93

2,87%

Saae Rio Preto

-0,02%

-634,01

0,07%

1.788,04

0,06%

1.464,09

0,09%

2.112,81

0,14%

2.970,37

0,71%

0,13%				

14,89%

13,39%

0,87%		

0,20%				

16,38%

6,16%

0,00%

0,00%

0,62%

0,19%

0,00%

0,00%

0,78%

15,92%

0,05%				0,19%				 14,71%

7,17%		

6,48%		0,73%		0,21%				 15,44%

0,76%		

5,81%								
6,05%		

225.682,13
249.564,44
320.189,23
366.190,32
425.188,21
386.308,05
446.957,73

TOTAL

84,08%

2.360.075,11

85,29%

2.239.636,30

83,62%

2.171.037,61

84,56%

2.005.698,35

85,11%

1.830.043,10

86,61%

5.602,16						
211,98
566.678,86
5.357,37							 664.971,76
6.128,44						
2.342,61
726.346,94
3.847,64			 259,81			
3.827,40
797.781,85
11.641,42			 3.412,18			
5.114,68
870.383,97
9.546,71
25.585,42		3.462,48			
777,19
938.707,38
9.978,77
21.249,92		 3.742,83
46,30
851,42
7.493,60
981.309,39
10.810,27
32.787,38 13.376,03
3.611,19
3.381,09
39.189,84
3.199,03
1.111.166,48
13.148,76
38.671,19 15.630,51
4.094,42
4.116,13
40.806,80
7.766,62
1.273.427,44
13.436,27
39.560,64 19.064,07
4.933,62
4.947,36
47.508,37
7.334,11 1.449.909,42
13.242,73
40.994,89 19.547,36
4.775,74
4.878,93
53.451,63
13.304,08
1.613.589,14

Valinhos

1.675.267,28
1.863.153,58
2.150.232,33
2.371.888,67
2.596.225,82
2.625.944,35
2.807.032,84

102.213,78								
108.303,72								
130.065,35		 16.281,12		 2.787,70				
153.594,16		 17.387,93		 4.899,67				
186.262,15		 22.643,09		 5.234,43				
1.375,21		
26,76		 4.938,74
311.769,60
-17.676,68		
173.010,81		
134,60 17.326,35
5.215,94			
21.964,65

Rib. Preto

1,51%

42.355,89

1,53%

40.153,36

1,48%

38.390,23

1,44%

34.100,40

1,44%

30.913,17

1,34%

9.281,43
10.530,19
11.585,80
12.734,39
14.614,79
16.254,84
19.027,24
20.043,07
21.652,24
24.444,69
24.919,71

Jundiaí

TOTAL GERAL 2011
TOTAL GERAL 2012
TOTAL GERAL 2013
TOTAL GERAL 2014
TOTAL GERAL 2015
TOTAL GERAL 2016
TOTAL GERAL 2017

		AUMENTO

RESISTÊNCIA E UNIDADE
Pela Diretoria Executiva da Fepesp
Os ataques das forças ultra neoliberais aos direitos sociais, impingidas pelo governo golpísta ilegítimo sob o fundamento de que são causadores de déficits e responsáveis pelo desemprego, fragilizam a solidariedade e a cidadania, facilitando os arranjos pró-mercado.
A lei recém aprovada, que vigerá a partir de 11 de novembro, desfigura a CLT transformando
-a num conjunto de normas que têm por escopo propiciar segurança jurídica a relações de trabalho leoninas, salvaguardando os interesses do capital e do sistema financeiro internacional.
Revestida de modernidade, a “deforma” trabalhista, como João Guilherme Vargas Netto
a intitula, cria em cada empresa parcelas distintas de funcionários “com carteira assinada”:
“regulares”, autônomos exclusivos, intermitentes, telempregados. Admite empregados empresários (os pejotas). Separa os “colaboradores” em duas castas: os mal remunerados e os
melhores (ou “menos mal”) remunerados. Desprezando a Constituição fixa indenizações parametrizadas pelo salário. O valor da vida do rico, na lei (sic) é maior que a do pobre.
E, o que é pior, todos, patrões e empregados, sob o guarda-chuva legal. Empresas protegidas
pela lei e funcionários “neoceletistas”. A intenção é clara: dividir os trabalhadores para submetê
-los ainda mais ao poder do capital.
Tal conjunto de artigos e parágrafos desfigura a CLT e cria a CLC – Consolidação das Leis do
Capital, como bem a define o Dr. José Geraldo Santana, restringe direitos. Escangalha categorias.
Destrói profissões. Submete trabalhadores à sanha patronal, deixando-os a mercê de “acordos”
individuais, verbais ou tácitos. Serão galinhas negociando com a raposa. Vítimas contra algozes.
Mas não é “só” isso.
A lei aprovada a toque de caixa, num cochilo da oposição, em uma única sessão, pretende
enfraquecer os Sindicatos, últimos redutos de proteção aos trabalhadores e suas famílias.
Tem mais, não para por aí. Procura destruir a estrutura sindical brasileira.
O modelo de organização sindical no Brasil, é fincado no princípio da unicidade: em uma base
territorial, não inferior à área de um município, pode haver somente um Sindicato representante de
categoria profissional ou econômica (inciso II do artigo 8º da Constituição e artigo 516 da CLT).
Nesse atual modelo, as Convenções Coletivas de Trabalho negociadas pelos Sindicatos profissionais e econômicos, são obrigatoriamente cumpridas por todas as empresas e beneficiam todos
os trabalhadores daquela categoria ou ramo de atividade. Não há exceções. Direitos e deveres são
obrigatórios e universais. Eventuais Acordos Coletivos negociados entre Sindicatos e empresas
não podem restringir Convenções Coletivas e essas não podem desrespeitar a legislação.
Tal estrutura de representação universal pressupõe fontes de financiamento universais: contribuição sindical, taxa assistencial, taxa confederativa. Todos os representados, por serem beneficiados, devem contribuir compulsoriamente para a manutenção da estrutura das entidades sindicais.
Quando institui a contribuição sindical voluntária, desrespeitando o princípio da universalidade de direitos e deveres, a nova legislação destrói a estrutura sindical.
A nova lei, a CLC, cria a possibilidade de representações por local de trabalho descoladas da
estrutura sindical e inverte a pirâmide de hierarquia legal, estabelecendo que acordos individuais
prevaleçam sobre os coletivos por empresa, esses sobre as Convenções e essas últimas sobre a legislação. Impõe amarras e restringe a atuação da Justiça do Trabalho. Dificulta o acesso à justiça.
Cria a cizânia, incentiva o individualismo e o “salve-se quem puder” no desespero pela manutenção do emprego. A qualquer preço. Ao preço da dignidade.
Embora a mídia entoe o canto da modernidade, a lei é retrógrada. Não fortalece os Sindicatos. Ao contrário, visa enfraquece-los ao minar sua manutenção financeira.
Porém, não podemos fraquejar, nem nos desesperar. Nem pensar em cortar serviços, linear
e generalizadamente. Pelo contrário, havemos de manter o atendimento a todos os trabalhadores. Atraí-los e não os afugentar. >
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Ao revés da nova lei, temos que abrigar os professores e auxiliares. Apoiá-los, juntá-los, uni-los.
Portanto, não podemos cogitar a ideia de negociar convenções coletivas que beneficiem parcelas
dos trabalhadores (os associados ou contribuintes, por exemplo). Tal estratégia, inconstitucional,
aliás, aprofundaria a divisão, incentivaria o individualismo e abriria a possibilidade do comportamento espelhado patronal, isto é, tornaria possível que apenas parte (ou nenhuma) das empresas
(aquelas filiadas ao sindicato patronal, por exemplo) fossem obrigadas a cumpri-las.
Os Sindicatos são os redutos de proteção dos trabalhadores. Unidos, constituirão a trincheira da resistência.
Unidade e Resistência. Essa a receita contra o desmonte.
A FEPESP tem sido trincheira. Organiza, coordena, assessora, une.
Sua arrecadação financeira provém única e exclusivamente da contribuição sindical compulsória. Paradoxalmente, tal dependência constitui-se no fator preponderante da sua independência. Arrecada os recursos dos professores e auxiliares do Estado e os redistribui, na
forma de prestação de serviços.
Nos períodos de campanhas salariais consolida, unifica, distribui e financia a edição dos
materiais de divulgação. Por intermédio dos respectivos Sindicatos de base, todos os professores e auxiliares do Estado participam das campanhas e tomam conhecimento das reuniões
em tempo real.
Uma comissão mantida e estruturada pela FEPESP coordena as negociações a partir de
consultas frequentes aos Sindicatos. Essa comissão somente se senta à mesa de negociações depois de informar, ouvir, discutir e decidir por consenso. Nas instâncias da FEPESP nenhum assunto é levado a voto. Nesta Federação pratica-se a arte do debate.
Essa prática e a unidade dos Sindicatos em torno da FEPESP tornou possível a negociação
de um único texto de Convenção Coletiva e de Acordo Coletivo para cada uma das categorias
representadas em cada nível de ensino, mantendo e ampliando as conquistas dos profissionais da educação privada em todo o Estado.
Não importa se trabalhe em pequenas ou grandes escolas de educação básica, em faculdades isoladas ou Universidades, ou grupos empresariais mercantilistas, em pequenas cidades
do interior do Estado, ou em grandes conglomerados urbanos, professores e auxiliares de administração escolar têm os mesmos benefícios e obrigações. Direitos iguais.
Enfrentaremos dificuldades financeiras sem precedentes na história do movimento sindical. A extinção da compulsoriedade da contribuição sindical e a decisão do STF sobre a taxa
assistencial mina os recursos dos Sindicatos e inviabiliza a sobrevivência da FEPESP.
Neste Congresso, o 9º da nossa história de 29 anos, somos desafiados a descobrir caminhos e formas de manter a unidade e a coesão.
Com esse objetivo, trazemos à discussão uma proposta que pretende viabilizar a estrutura
federativa, manter a coesão e fortalecer os Sindicatos, política e financeiramente: uma representação sindical estadual que suporte a atuação e mantenha a autonomia de cada um dos
sindicatos que integram a Federação.
Peças publicitárias unificadas em todo o Estado para organizar a resistência e inibir a sanha patronal, mobilizando e associando professores e auxiliares aos seus Sindicatos de base,
exortando-os a mantê-los financeiramente, fortalecendo-os politicamente.
Utilizar a tecnologia a nosso favor, unificando estruturas financeiras e administrativas, formas de sindicalização e cobrança, mantendo a independência dos Sindicatos e preservando a
autonomia das respectivas diretorias.
A coesão dos Sindicatos e a manutenção da estrutura federativa, certamente fará com que
professores e auxiliares do Estado, ligados aos seus Sindicatos, sintam-se unidos e fortalecidos para a luta. Uma estrutura sindical coesa e unida será o guarda-chuva de proteção a todos
os trabalhadores. Não estarão sós! Serão 25 trincheiras de resistência comandadas por 500
dirigentes sindicais. <

08

DEPARTAMENTO JURÍDICO
Levantamento da Gestão 2013/2017
Nos quatro anos da atual gestão (2013-2017), o Departamento Jurídico da Fepesp atuou em
diferentes vertentes e ações que visaram tanto o fortalecimento dos sindicatos como o da própria
educação brasileira. No levantamento deste período, que lista 40 atividades importantes da Federação, destacam-se, por exemplo, a elaboração da ação dos maridos (SESI-SP), a realização de
audiência pública sobre as denúncias de desmonte na educação do Sistema S, a alteração estatutária da Federação, a realização de Coletivos Jurídicos, o ingresso da Fepesp como amicus curiae
na ação onde foi concedida a liminar suspendendo a ultratividade, dentre outras.
O Departamento Jurídico destaca a sua atuação de apoio aos sindicatos e de realização e organização de ações que se estendem por todo o estado de São Paulo. Entre elas:
• Atualização da Diretoria da Fepesp junto ao Ministério do Trabalho;
• Incorporação do Sindicato de Dracena pelo Sindicato de Presidente Prudente;
• Atuação no processo administrativo de fundação do Sintraensino-SP, na audiência de
mediação com o Sindicato de Marília, para deferimento do registro sindical;
• Atuação no processo de extensão de base do Sinpro São Carlos;
• Atuação no processo de retificação do cadastro do Sinpro Santos no CNES;
• Apoio no processo administrativo de atualização de Diretoria do Sinpro Santos;
• Apoio no Mandado de Segurança impetrado com o intuito de anular a retificação do
Sindicato de Marília;
• Atuação na tentativa de regularizar a Diretoria do Sindicato de Jacareí;
• Impugnação em face da alteração estatutária do Sintracoop;
• Fundação do Sindicato dos Auxiliares de Taubaté;
• Acompanhamento e impugnação da assembleia de extensão de base do Sindicato de
Rio Claro;
• Atuação nos processos de refiliação dos Sindicatos integrantes excluídos;
• Alteração estatutária da Fepesp;
• Acompanhamento nas audiências dos Sindicatos integrantes junto ao MPT para eventual assinatura de TAC;
• Denúncia em face do SESI-SP/SENAI-SP junto ao Ministério Público e Ministério Público do Trabalho;
• Realização de audiência pública sobre as denúncias de desmonte na educação do
SESI-SP/SENAI-SP;
• Elaboração da ação dos maridos (SESI-SP) e acompanhamento das audiências;
• Ingresso da Fepesp como amicus curiae na ação onde foi concedida liminar suspendendo a ultratividade;
• Atuação no processo de extensão de base do Sinpro Rio Preto;
• Atuação no processo de extensão de base do Saae Rio Preto;
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• Acompanhamento do processo de extensão de base do Sinpro Santos;
• Acompanhamento do processo de alteração estatuária do Sinpro Campinas;
• Cobrança da contribuição sindical da categoria profissional dos Professores da base
inorganizada do Estado de São Paulo;
• Requerimento de acesso a todas as informações constantes do RAIS/CAGED relativas
aos trabalhadores representados pela categoria dos professores do Estado de São Paulo junto ao Ministério do Trabalho;
• Distribuição de ação para impugnar assembleia da FETEE convocando a base inorganizada para autorizar a contribuição assistencial;
• Atuação na ação de consignação em pagamento de uma instituição de ensino da base
inorganizada;
• Atuação na ação de consignação em pagamento do SENAC (Águas de São Pedro);
• Atuação na ação da Unaerp em face do Sinpaae Ribeirão Preto, Fepesp e outros;
• Distribuição do Dissídio Coletivo em face do SESI/SP;
• Atuação na mediação com o SENAI-SP no MTE;
• Distribuição e atuação no Protesto para Manutenção da data-base;
• Atuação na ação da ANS em face da Fepesp;
• Apoio no processo eleitoral de São Carlos;
• Apoio no processo eleitoral e atualização da Diretoria do Sinpro Jundiaí junto ao Ministério do Trabalho;
• Apoio no processo eleitoral de Presidente Prudente;
• Apoio no processo eleitoral de Bauru;
• Padronização das atas e editais;
• Realização de Coletivos Jurídicos da Fepesp;
• Participação nos Coletivos Jurídicos da CONTEE;
• Organização do IntraFepesp. <

10

SECRETARIA ‘S’ – BALANÇO DOS TRABALHOS
Por ONASSIS XAVIER, da Secretaria S da Fepesp,
presidente do Sinpro Osasco e Região
Durante a gestão da Secretaria do Sistema S iniciada em 2013 a situação econômica e política do país exigiu, não apenas desta Secretaria mas de todo o movimento sindical, uma postura
combativa perante as imposições e adversidades que surgiram e de grande aproximação com os
trabalhadores da categoria e, da Secretaria em especial, de aproximação com os Sindicatos integrantes da Federação.
As ações podem ser divididas em políticas, voltadas às negociações diretas com o setor patronal em campanhas salariais, ou indiretas com participação em Audiências Públicas e outras
atividades com essa natureza; de ação direta nas dificuldades dos trabalhadores, agindo como denunciante em diversas situações em que Escolas do Sistema S infringiram a Legislação Trabalhista
ou os Acordos Coletivos firmados com as entidades e de mobilização da base para participação em
movimentos de reinvindicação e tentativa de garantia de direitos dos trabalhadores.
Inicialmente podemos apontar como grande conquista desta Secretaria, diante do cenário de
instabilidade de perda iminente de direitos conquistados à base de muita luta e mobilização da
classe, destacamos a manutenção de todas as Cláusulas do Acordo Coletivo e sua duração para
um intervalo de DOIS ANOS, após um longo embate de ideias e de emprenho. Isso representa uma
‘tranquilidade’ para a atual conjuntura. Na próxima negociação, a primeira em um cenário em que
já estará em vigor a tão falada Reforma Trabalhista e sua característica de perda de direitos dos
trabalhadores, as cláusulas sociais estão garantidas e as discussões serão voltadas para as cláusulas econômicas; não querendo dizer que a missão será mais fácil mas trazendo uma garantia
aos trabalhadores do Sistema S de que não serão atacados de modo tão direto pelas Reformas;.
No campo do embate explicitamente político e na representação da correlação de forças entre
empregados e patronato, participamos de Audiência Pública sobre o sigilo da prestação de contas do Sistema S na Alesp, sob a coordenação do deputado estadual Carlos Giannazi, exigindo a
abertura da ‘caixa preta’ que representa o orçamento dessa entidade, buscando a visibilidade e
um modo de prestar contas à sociedade dos recursos recebidos por elas. Também foi realizado
encontro com a Direção Nacional do Sesi/Senai, no momento com o seu presidente Gilberto Carvalho, no qual foram tratados assuntos de interesse da categoria, sendo solicitada uma mediação
em relação à intransigência da Direção de São Paulo na negociação do Acordo Coletivo que se
encontrava em um impasse.
No campo dos organismos defensores dos direitos dos interesses da Sociedade brasileira no
objetivo de defender a Ordem Jurídica e o regime democrático, foram feitas denúncias de demissão em massa por parte do Senai/SP, bem como de má gestão dos recursos, a fim de que a sociedade tivesse ciência e pudesse acompanhar o funcionamento da Entidade que consome um enorme orçamento oriundo de recursos dos próprios trabalhadores e que precisam ser bem investidos.
O Diretor da Pasta esteve diretamente envolvido em problemas cotidianos dos trabalhadores
em reuniões de acompanhamento com as lideranças da Entidade, levando casos de assédio moral
e buscando combater esse tipo de abuso ao trabalhador, garantindo o direito de realizarem suas
atividades sem nenhum tipo de pressão psicológica e garantindo sua dignidade; e a transformação
dos Técnicos de Ensino da Rede Senai em Orientadores de Aprendizagem, descaracterizando a atividade para que ficassem descobertos dos direitos garantidos em Acordo Coletivo - em todas essas
ações acolhendo denúncias pelos Sindicatos integrantes em todo o Estado e sendo acompanhado
por eles, não apenas trazendo as denúncias mas acompanhando seus desdobramentos, podendo
manter os trabalhadores informados sobre as ações desenvolvidas.
Diretamente com a base dos trabalhadores da categoria, a Secretaria buscou reduzir a distância com ações informativas, utilizando as redes sociais e mídias eletrônicas para divulgar e incentivas a participação nas ações de enfrentamento e contra o desmonte da CLT, foram realizadas
visitas e/ou panfletagem em Escolas nas áreas dos Sindicatos da base, de forma sistemática e
constante, denunciando práticas antidemocráticas e de ataques às leis do trabalho do presidente
da Fiesp em várias cidades.
Na busca da formação política dos trabalhadores da categoria, realizamos encontros com Delegados Sindicais e Representantes dos Sindicatos para tratarmos de Eixos de Ensino e Função
dos Delegados Sindicais, e está programada a realização de um Seminário sobre a Reforma Trabalhista e seus impactos na categoria do professor, além de outros pontos definidos pela categoria
através de um Fórum eletrônico desenvolvido pela Fepesp, como será proposto neste Congresso. >
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Com as ações acima relatadas, esta Pasta busca apresentar o que foi trabalhado nestes quatro
anos e indicar o caminho a ser percorrido no sentido de sedimentar as conquistas, encontrar um
espaço de atuação neste novo cenário e ainda garantir aos trabalhadores da Rede Sesi/Senai a
manutenção do espaço alcançado, e ampliá-lo através da conscientização e do aumento da participação dos Sindicatos integrantes da Federação.
DESTAQUES – Diante da atual conjuntura e das dificuldades político-econômicas, a Secretaria
destinada ao Sistema S conseguiu uma vitória importantíssima: o Acordo Coletivo por dois anos
(com exceção das cláusulas econômicas). Além disso:
Realizamos durante a gestão várias denúncias de assédio moral, convocamos várias reuniões de acompanhamento com o Sesi, sempre com o objetivo de combater esse tipo de
abuso ao trabalhador.
n

Denunciamos a participação junto ao MPT de demissões em massa por parte do Senai,
assim como comissões de acompanhamento específicas com a participação dos Sindicatos
denunciantes (denúncia de transformação de Técnicos de Ensino em Instrutores de Ensino
do Senai).
n

n Visitamos/panfletamos e denunciamos práticas antidemocráticas doo presidente da Fiesp

em várias cidades com atos de combate à Reforma Trabalhista.

Realizamos encontros com delegações sindicais e representantes dos Sindicatos para
tratarmos de Eixos de Ensino e Função dos Delegados Sindicais.
n

n

Participação em Audiência Pública sobre a prestação de contas do Sistema S na Alesp.

n

Atuação constante e direta de apoio à base.

Elaboramos e divulgamos nas redes sociais e mídias eletrônicas as ações de enfrentamento ao desmonte da CLT.
n

Participamos em Brasília de Atos Públicos e reuniões com representantes do M.E., denunciando atos de má gestão e do Sistema S com o então presidente Gilberto Carvalho.
n

Por fim, pretendemos elaborar um Seminário com pauta definida pela categoria, através de um Foro eletrônico desenvolvido em forma de hotsite pela Fepesp, conforme
proposto neste Congresso. <
n
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A Fepesp e a Educação: quatro anos
de resistência – que venham mais quatro!
Por CONCEIÇÃO FORNASARI, diretora de Assuntos Culturais e Educacionais
da Fepesp, Secretária Geral do Sinpro-Campinas e região.
Entendemos a educação como um direito humano, como um bem valioso e capaz de mudar significativamente a vida das crianças e jovens e mesmo de um país no rumo de seu desenvolvimento
científico, tecnológico, artístico, cultural em benefício de seu povo. Assim, a defesa da educação
pública de qualidade social, laica, inclusiva, plural, democrática e a regulação do setor privado
continuam a se revelar como os principais norte de nossa luta desses próximos anos.
A educação em seus múltiplos aspectos deve continuar na ordem do dia com a intervenção
direta dos diferentes movimentos sindicais, estudantis e sociais; entidades de educação, segmentos e trabalhadores no debate, em ações e resistência aos desmandos e ataques que sofreu no último período pós-golpe. Golpe completo, golpe de projeto de país e projeto de e para
a educação, que aniquila todos os avanços do de mais de uma década, inclusive o PNE-Plano
Nacional de Educação 2014-2024.
O PNE, Planejamento para o Estado brasileiro com a possibilidade de interferência dos setores
sociais, condição essencial para o estabelecimento da educação como prioridade na construção
de um projeto de desenvolvimento de uma nação soberana e democrática.
O que assistimos, entretanto há mais de um ano foi a restrição da democracia no país com o
golpe jurídico-parlamentar midiático, que destituiu o projeto escolhido pelo povo e a implantação
do projeto derrotado nas urnas, ultraneoliberal.
As elites brasileiras aliadas às internacionais insistem em restringir e mesmo eliminar o Estado
Democrático de Direito conforme os interesses da acumulação do capital financeiro.
A educação passa a ser golpeada em todas as direções com ações ilegais, privatistas, elitistas
e desrespeitosas ao povo e à nação. Desde reformas via medida provisória, restrição à liberdade
de cátedra, desmonte do Conselho Nacional de Educação (CNE); desconstituição do Fórum Nacional de Educação ( FNE), com a exclusão de entidades que historicamente atuantes na defesa
da educação pública; do financiamento, com a emenda Constitucional 95, que congela os investimentos por 20 anos; com o desmonte das universidades públicas, com desregulamentação do
setor privado de educação onde tudo pode em busca do mercado e do lucro, com as diferentes reformas, com a desvalorização crescente dos professores, seja em sua formação, seja na avaliação
externa, seja em seu papel pedagógico, seja na sua liberdade de cátedra, entre outras.
Hoje, mais de 03 anos do PNE, quando deveríamos avaliar, monitorar as 20 metas e centenas
de estratégias e elaboração ou adequação dos planos estaduais/ distrital e municipais no sentido
de concretizar o avanço das políticas educacionais, as políticas espúrias do governo golpista e
entreguista inviabilizam o cumprimento do que foi planejado.
A Fepesp não se furtou na participação ativa de todo o processo, como membro do FEE de
SP atuou significativamente no debate nos diferentes Fóruns e Conaes Municipais e Intermunicipais e na elaboração do Plano Estadual de Educação e de diferentes municípios do estado.
Estimulou e subsidiou a participação dos sindicatos integrantes, foi agente de inúmeros congressos, palestras e debates nacionais sindicais, estudantis e acadêmicos e internacionais
afeitos a essa temática, entre os quais se destaca o Congresso Universidad 2016, com o tema:
“Atuação do Movimento Sindical dos Professores do Setor Privado na Elaboração dos Planos
De Educação”, em Havana- Cuba, fevereiro de 2016.
Em 2017 participamos do “Pedagogia 2017”- também em Cuba, onde apresentamos trabalho
sobre ‘A Intensificação do Trabalho docente-uma preocupação sindical, breves apontamentos’, a
partir de pesquisa elaborada pela federação para conhecer os impactos das novas tecnologias na
vida laboral dos professores da educação superior no estado de São Paulo.
Elaboramos textos, participamos de entrevistas na mídia de diferentes matizes sobre essa e
outras pautas significativas.
A Federação dos Professores do Estado de São Paulo continua a atuar no FEESP hoje na construção da Conae Estadual, juntamente com as quase 70 entidades que compõe o Fórum Estadual,
sem o apoio institucional, uma vez que o governo estadual, desrespeitas a lei e dificulta e tenta
impedir sua realização.
A Fepesp participou das Plenárias Nacionais em Defesa da Democracia e da Educação Pública convocada pela Contee e foi protagonista da Plenária Estadual em Defesa da Educação e da Democracia, >
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juntamente com o Fórum Estadual de Educação frente aos ataques à educação.
Na semana dos três anos do PNE o movimento organizado, entidades científicas, estudantis, sindicais, trabalhadores, segmentos em contraposição a essas políticas e como ação de resistência ativa
lançam a Conferência Nacional Popular de Educação (Conape) no dia 20 de junho último em Brasília.
A federação juntou-se à dezenas de entidades e movimentos nesse lançamento que aprovou o
‘Manifesto em prol da democracia e da educação transformadora’. Lanço mão de um trecho desse
Manifesto, aprovado no lançamento da Conferência Nacional Popular de Educação para finalizar e
difundir os desafios que a federação e os sindicatos enfrentarão na defesa da profissão do professor, sua valorização e a valorização dos trabalhadores em educação:
“Sem a reflexão sobre uma concepção pedagógica crítica, o enfrentamento das políticas
ilegítimas deste governo e a construção do Sistema Nacional de Educação, com fortalecimento da escola pública e regulamentação do ensino privado, não há projeto democrático de
educação. Para isso, o movimento educacional necessita mostrar que o desenvolvimento da
educação não se dá apenas no âmbito da luta educacional, mas também no enfrentamento
à exclusão, à concentração de renda e às disparidades regionais e sociais, consequências de
uma noção de desenvolvimento baseada no consumo, que acirra a desigualdade e à qual o
combate exige ações políticas e sociais articuladas.
Assim, esta Conferência Nacional Popular de Educação é uma convocação à retomada
da democracia no país e das vozes da sociedade civil organizada por meio dos movimentos
sociais e das entidades educacionais; uma reafirmação do compromisso com uma educação
verdadeiramente transformadora.”
Nesse sentido apontamos os principais desafios e tarefas que as entidades sindicais e os
movimentos sociais devem encaminhar para garantir o processo da CONAPE 2018: continuar a
participar dos Fóruns Estaduais, Distrital e Municipais, criar Fóruns Populares onde o processo democrático das diferentes Conaes/Conapes não forem garantidos, atentar para os encaminhamentos da reunião do FNPE que ocorrerá no dia 05 de julho próximo. Toda a força à Conape, espaço de
resistência contra os ataques à educação e aos direitos trabalhadores!”
Para dar voz aos movimentos organizados e resistir a esses retrocessos teremos de travar
a luta ideológica que se revela imprescindível quando buscaremos agregar os que se preocupam efetivamente com a educação e não com questões pontuais e conservadores, para
impedir e ou barrar os retrocessos em relação à gênero, sexualidade, preconceitos,homofobia, direitos humanos e liberdade de cátedra.
O exame da Historia da Educação Brasileira permite- nos visualizar a relação de diferentes projetos
de país com os projetos de educação. O projeto que defendemos busca o aprofundar da democracia, o
desenvolvimento econômico e social, o avanço das conquistas dos trabalhadores e trabalhadoras
em seus múltiplos aspectos inegavelmente como norte de todos os desafios e lutas de um projeto
de nação e consequentemente de uma educação que rume nessa direção e que trabalhe com os
alunos em sua integralidade, como agentes reflexivos e críticos em busca de transformação social,
rumo à felicidade!

Assim propomos para a Federação:
• Participar da Conape ( Conferência Nacional de Educação Popular)
e Conae estadual, intermunicipais e municipais;
• Participar da campanha de valorização do professor e dos técnico-administrativos;
• Lutar contra a lei da mordaça e defender a liberdade de cátedra;
• Lutar contra todas as reformas educacionais que aviltam e excluem,
inclusive dentro da escola, como a reforma do Ensino Médio, a BCCN entre outras;
• Combater a implementação da EAD, sobretudo na educação básica e contra o uso
da modalidade EAD para cursos de formação inicial dos professores;
• Continuar a estudar e combater a mercantilização e a oligopolização da
Educação Superior;
• Lutar pela democratização da educação em geral e nas relações internas da escola;
• Defender a educação pública, de caráter social, estatal, inclusiva e democrática,
voltada aos interesses do povo e da nação soberana! <
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COMUNICAÇÃO SINDICAL –
Informação e propaganda
A Fepesp, nas várias gestões ao longo de seus quase trinta anos de lutas – que se completam
no ano que vem, 2018 – sempre se caracterizou por prestar informações relevantes, acuradas e
detalhadas às categorias que representamos. O material informativo distribuído pela entidade teve
a motivação constante de oferecer aos sindicatos integrantes ferramentas para o aprimoramento e
a agregação de professoras, professores, técnicos de ensino e pessoal administrativo nas escolas
e instituições da rede privada de ensino do estado de São Paulo.
Esse serviço informativo costumava intensificar-se durante as campanhas salariais integradas,
com boletins detalhados e motivadores. Aos materiais específicos difundidos por cada um dos
sindicatos, de acordo com suas necessidades locais, somavam-se boletins informativos de caráter
geral preparados pela Fepesp, com o objetivo de unificar a mensagem e motivar as categorias em
apoio às comissões de negociação.
2014			

2015			

2016		

2017

DESAFIOS – A comunicação sindical passou a enfrentar severos desafios, na gestão que
se encerra: custo crescente de material impresso, pulverização de meios com o crescimento do
alcance das redes sociais, crescente uso de informação audiovisual, acirramento da disputa pela
atenção de nossas bases, polarização do debate político e, mais recentemente, o avanço cruel
sobre os direitos e organizações dos trabalhadores após o golpe de 2016.
Esses fatores afetam a comunicação sindical de todas as categorias. Passaram a exigir maior
compreensão dos fatores que motivam os trabalhadores (através de pesquisas), o planejamento
cuidadoso de campanhas, maior agilidade na difusão de informações relevantes, abertura de novos canais de interação com a base, ampliação do uso de redes sociais e meios audiovisuais, além
de tornar nossas campanhas mais incisivas e persuasivas com técnicas de propaganda.
EVOLUÇÃO – A comunicação da Fepesp procurou evoluir nesta gestão enfrentando todos esses desafios, realizando pesquisas, planejando campanhas, ampliando nossos meios de comunicação, criando a TV Fepesp, atualizando o informativo diário e tornando mais incisiva e persuasiva
a nossa comunicação.
TV FEPESP – A principal frente de comunicação aberta nesta gestão se deu através do uso
de recursos audiovisuais. Foi criada e dinamizada a TV Fepesp, com o lançamento do programa
semanal Sala de Professores, veiculado no canal da Fepesp no YouTube (www.youtube.com/tvfepesp) e no CNU – Canal Universitário de São Paulo (NET 11 e VIVO 10 e 187), com trinta horários
de segunda a domingo, e a produção regular de vídeos informativos, educativos e motivacionais.
Para viabilizar a produção do programa semanal e a gravação de mensagens especiais em vídeo para nossas categorias, a Fepesp montou estúdio próprio em nossa sede, equipado com sonorização de ambiente, iluminação profissional, cenário de uso múltiplo, e recursos de apresentação
audiovisual para reuniões, com uso de Skype para participação remota.
Além de aprofundar o entendimento e discussão de questões relevantes aos profissionais
de educação, a TV Fepesp teve a virtude de agregar personalidades importantes ao conjunto de
apoiadores das causas de professoras, professores e auxiliares de administração escolar da rede
privada. Em mais de meia centena de edições do programa semanal ‘Sala de Professores’, foram >
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entrevistados, entre outros, Jorge Luís Souto Maior, Cesar Callegari, Delaíde Arantes, Jessé Souza,
Eduardo Fagnani, Ruy Braga, Antonio Augusto de Queiroz, Fátima Pacheco Jordão, Pedro Paulo Manus e outros, em temas que variaram da saúde do educador a questões internacionais, da reforma
trabalhista às condições de atividade em sala de aula.

TV Fepesp - ‘Sala de Professores’

TV Fepesp - Videos motivacionais para redes sociais
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TV Fepesp - Videos educativos

TV Fepesp - Estatísticas de exibição:
		
Mais vistos no canal da TV Fepesp no YouTube (www.youtube.com/tvfepesp):
1. ‘Entenda a BNCC’, com Cesar Callegari.................................................................. 2.5 mil visualizações
2. ‘O papel do tutor na EaD’, com José Moran........................................................... 2.4 mil visualizações
3. ‘Ataque às leis do trabalho’, com o juiz Jorge Luiz Souto Maior........................... 2.1 mil visualizações
4. ‘A Elite do Atraso’, com o sociólogo Jessé Souza.................................................. 1.7 mil visualizações
5. ‘A previdência está mesmo quebrada? ’, com o economista Eduardo Fagnani...... 1.3 mil visualizações
6. ‘Educação a distância’, com o especialista João Mattar.......................................... 1 mil visualizações
7. ‘Reforma Trabalhista’, com o juiz Souto Maior (reprise)............................................ 670 visualizações
8. ‘Ministra do TST desmente a Reforma Trabalhista’,
com a ministra do TST Delaíde Arantes..........................................................655 visualizações
9. ‘Professores e a reforma das leis do trabalho’, com José Geraldo de Santana...... 367 visualizações
10. ‘Terceirização no trabalho’, com Jorge Cavalcanti Boucinhas................................. 319 visualizações

Os vídeos da TV Fepesp mais vistos no Facebook:

- Spots ‘Reforma Trabalhista’....................................................................................20,1 mil visualizações
- Animação ‘Sindicato Forte, Você Forte’, dando início à Campanha Salarial 2017..... 9,2 mil visualizações
- ‘Acordos Coletivos em Risco’.................................................................................... 7,9 mil visualizações
- ‘Perigos da Reforma Trabalhista’.............................................................................. 7,3 mil visualizações
- ‘A Greve de 1917 – TV Fepesp entrevista José L. Del Roio’ ................................... 6,1 mil visualizações
- ‘Desnacionalização da economia exige nova organização sindical’ ....................... 4 mil visualizações
- ‘Antonio Nóvoa no Congresso do SinproSP’ ............................................................ 2,2 mil visualizações
- ‘A Elite do Atraso’, entrevista com Jessé Souza ..................................................... 1,6 mil visualizações

#SERPROFESSOR – setembro a outubro de 2015
Depoimentos mais vistos:
1. Mauricio de Sousa......................................................................................................... 956 visualizações
2. Leonardo Sakamoto..................................................................................................... 931 visualizações
3. Dea Conti....................................................................................................................... 833 visualizações
4. Alexandre Huady........................................................................................................... 742 visualizações
5. Heródoto Barbeiro......................................................................................................... 511 visualizações

DIÁLOGOS FEPESP, série de qualificação de dirigentes sindicais, trouxe ao
debate Marcio Pochmann, economista e presidente da Fundação Perseu Abramo; Paulo Sandroni, economista e professor da FGV-SP; José Roberto de Toledo, jornalista de O Estado de São Paulo; João Guilherme Vargas Neto, consultor sindical; Helio Zylberstajn, presidente do Instituto Brasileiro de Relações
de Emprego e Trabalho (IBRET) e livre docente na FEA/USP; Antonio Augusto de Queiroz, diretor do
Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP); Oscar Malvessi, professor da FGV-SP e
consultor em administração de empresas.
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ESTUDO – Também na vertente de se ampliar a ação sindical, no início de 2017, durante
a campanha salarial da Educação Superior, a Fepesp lançou o livro O Negócio da Educação – A
aventura das universidades privadas na terra do capitalismo sem risco, em parceria com a editora
Olho D´Água e a participação de dezenas de pesquisadores gabaritados no setor. Além das cópias
impressas, o livro é distribuído em formato ebook (aqui: http://bit.ly/2hb18Dg ).

PESQUISA – Para conhecer as opiniões da categoria de forma sistematizada, em outubro de
2016, a Fepesp contratou o instituto Datafolha para a realização da pesquisa ‘Uso de Tecnologia
dentro e fora de salas de aula’. Em Julho de 2017, realizamos junto com o SinproSP enquete com
novos sindicalizados, para compreender melhor o que os motiva a se associar ao sindicato, e com
professores que abandonaram o sindicato, para ampliar o entendimento de nossas limitações e
oportunidades.
Essas iniciativas são inéditas no movimento sindical brasileiro. >
Datafolha 2016
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Enquete 2017

PLANEJAMENTO - As reuniões do Conselho de Entidades Sindicais – CONES aperfeiçoaram
nosso planejamento de campanhas, definindo mensagens certeiras como a escolha do mote das
campanhas salariais de 2017 (‘O acordo que queremos é por 2 anos’, ‘Olho vivo’) e de 2016 (‘ReaJusto’, ‘Vamos tirar o pato da caixa preta’).
		

			

Planejamento de campanhas:

REDES SOCIAIS - A utilização crescente de redes sociais permitiu aumentar a agilidade e o alcance de nossa comunicação. A página da Fepesp no Facebook ampliou sua penetração, de 3 mil (2014)
para 8.500 seguidores em 2017. Temos presença crescente nas redes YouTube, Twitter e Instagram. >
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INFORMATIVO DIÁRIO - A coletânea de informações diária foi iniciada em julho de
2015 e reformulada em junho de 2017 – com o formato de ‘Notícias do Dia’ -, enviada de
segunda a sexta pela manhã, foi dinamizada com noticiário sobre educação, política, economia, mundo sindical, atividades dos sindicatos integrantes e outros itens de interesse para
nossa informação e mobilização de nossos sindicatos.

PROPAGANDA – Compreendemos também que apenas a difusão de informação tornou-se
insuficiente para a motivação de nossos associados em campanhas da Federação e dos seus
sindicatos integrantes. Baseado em nossas pesquisas e enquetes, na avaliação das reuniões do
CONES e com apoio de equipe qualificada de assessoria, desenvolvemos peças publicitárias para
fazer frente à barragem de de estímulos das campanhas de desinformação govenamental e das
instituições patronais – além de procurar atrair novos sócios para os sindicatos.
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SPOTS – REFORMA TRABALHISTA

CAMPANHA ‘RESISTÊNCIA’

NOVOS CANAIS – Para ampliar o acesso à nossa mensagem e abrir canais de participação
e atração de novos associados para todos os sindicatos integrantes, a Fepesp está desenvolvendo
o aplicativo para celular (APP – Sindicato na palma da mão), para as plataformas iOS e Android, e
o hotsite interativo ‘Fórum de Debates’.
Hotsite:
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Aplicativo:

PROPOSTA – A fim de se preparar para as condições que serão enfrentadas por nossas organizações sindicais no futuro, no ambiente criado pela reforma trabalhista, que exigem a redução
de custos, o fortalecimento do nosso trabalho de comunicação e o apoio na atração de muitos
novos associados, propomos a consolidação de nossos trabalhos em uma Central de Comunicação
– com a participação de todos os sindicatos integrantes e a racionalização das diversas atividades
envolvidas em nossa comunicação. <
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PESQUISA – Novos sindicalizados:
Interpretação de LIDIANE CRISTOVAM, diretora do Sinpro SP
A pesquisa apresentada teve o caráter exploratório, e teve como objetivo identificar as principais expectativas e motivações para esses novos associados se sindicalizarem.

Questão 1 - Como você se sindicalizou?

A grande maioria dos novos sindicalizados usaram o site do sindicato dos professores - 61,16%
e as agentes sindicalizadoras – 29,91%.
A amostra não nos permitiu identificar se, para o público do Ensino Superior ou da Educação
Básica, existe distinção na forma de sindicalização. >
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Questão 2 - Como você ficou sabendo das atividades do Sindicato?

As formas que o novo sindicalizado obteve informações sobre o sindicato foram através de informação de colega (50,69%), pelos informativos do sindicato (25%) e visita da agente sindical (19,44%).
Aqui podemos observar que a maior propaganda ainda é a boca a boca, quanto mais associados temos, mais será a disseminação das atividades; também é importante ressaltar que 25% dos
novos associados já obtinham acesso aos informativos do SinproSP, os informativos na sua grande
maioria são os boletins semanais, encaminhados a todos os professores que se cadastram na homepage, os professores não precisam ser sindicalizados para receber o boletim.

Questão 3 - Por que você sindicalizou?

Podemos perceber que para a grande maioria dos novos sindicalizados o principal serviço ofertado e que o motivou a se sindicalizar foi o serviço jurídico - 48,57%, na sequência por todos os
serviços ofertados pelo sindicato (jurídico, previdência, saúde vocal, convênios, colônia e etc..)
com 42,25% e para participar de cursos oferecidos pelo sindicato -39,86%. A mesma pergunta também aponta que o associado não busca o sindicato para fazer novos amigos - 78,10%, nem para usar a
colônia de férias – 60,87% e por um desejo e não ter a oportunidade – 47,82% >
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Questão 4 - Qual sua motivação para procurar o Sindicato?

O principal motivo para buscar o sindicato está em se defender de abusos – 52,48%, por
perceber que a situação está ficando mais difícil – 34,79% e para contribuir na discussão de
assuntos importantes – 28,27%.
Devemos frisar que a pesquisa foi realizada com os novos sindicalizados no primeiro semestre
de 2017, que foi marcado por intensas manifestações na luta para manutenção das leis trabalhistas. Nesse semestre estivemos promovendo assembleias e intensos debates para toda a categoria, além de paralizações e a greve de dia 28.
Para os professores não é verdade que ele se sindicalizou, saiu e depois voltou – 83,94%, apontando que esse grupo está se sindicalizando pela primeira vez, ter parentes sindicalizados não é
uma motivação – 71,53% e engajamento político não é uma busca para se sindicalizar – 53,63%,

Questão 5 - Quando você pensa em Sindicato, o que lhe vem à mente?

Os sindicalizados associam o sindicato a Direitos - 82,73%, Futuro – 76,26%, Reforma trabalhista – 74,28%, Informação – 71,13% e Proteção – 70,71% são os principais aspectos que os
novos associados remetem o sindicato.
Os novos sindicalizados não associam o sindicato a colônia de férias – 48,57%, Greve – 29,49%,
Convênios – 24,29% e assembleia – 23,74% >
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Questão 6 - Qual a melhor maneira de manter contato com as atividades
do Sindicato?

A melhor maneira para os novos associados terem notícias sobre o sindicato é por e-mail com
61,81% e o boletim eletrônico que também é encaminhado por e-mail com 18,75%.
A pesquisa nos apontou o desuso de outras formas de contato como o Mural, Boletim impresso e Redes sociais.

Questão 7 - O que você espera do seu Sindicato?
O novo associado espera, trabalho e união da categoria:
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O novo sindicalizado
Amostra de 221 novos sindicalizados

PESQUISA – Desistência:
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Os desafios do movimento sindical e o papel
da FEPESP no próximo quadriênio
Por PAULO JOSÉ NOBRE, Diretor adjunto da Fepesp, Dretor do Sinpro-Campinas
e região, Secretário Geral CTB
Estamos diante do maior desmonte do mundo do trabalho. A PEC dos gastos públicos, o projeto de terceirização, as reformas trabalhista e da previdência, mudam drasticamente as relações
entre o trabalho e o capital em nosso país. Precarização, flexibilização, terceirização farão parte
do vocabulário dos trabalhadores no período que se aproxima. Os retrocessos para a classe trabalhadora serão gigantescos e devemos nos preparar para resistir à onda de desmonte dos direitos
do trabalho duramente conquistado através de décadas.
Os sindicatos viverão uma nova era. Com o fim do imposto sindical e a proibição da cobrança
da taxa assistencial dos não sindicalizados, a principal fonte de arrecadação das entidades de
classe se restringirá as mensalidades associativas e com isso o diálogo com a base é fundamental
neste momento. Terão maiores condições de resistir a esse avanço das forças conservadoras, os
sindicatos que tiverem uma atuação classista, de presença na base e de defesa dos direitos conquistados. Neste cenário, é importante fazer a sintonia entre os sindicatos e os anseios da base.
Devemos estabelecer uma linha de interlocução de mão dupla. As direções sindicais ampliarão o
contato direto com a base e as bases deverão fortalecer suas entidades. O conceito da defesa do
direito coletivo será nossa principal arma de resistência aos desmandos do capital.
Na direção de construção da unidade a Central dos Trabalhadores e trabalhadoras do Brasil
(CTB), tem se empenhado em fortalecer os Fórum das Centrais e a Frente Brasil Popular, resistindo
ao golpe que se iniciou com a retirada da presidenta eleita Dilma Russef. Os tentáculos das forças
golpistas são amplos e atingem todos os setores da sociedade. Fragiliza a soberania nacional com
a entrega inescrupulosa de nossas riquezas. Enfraquece as classe trabalhadora e os sindicatos.
Desmonta os serviços públicos, terceiriza e privatiza. A educação, saúde e previdência passam a
ser artigos de luxo em uma sociedade carente.
A CTB entende que é momento de resistência e de unidade da classe trabalhadora. A Fepesp
cumpre um papel nesta encruzilhada. O espírito federativo deve ser mantido e ampliado. A federação já deu um importante passo na construção desta unidade. Os CONES contribuíram para
aprimorar o debate no interior da Fepesp e entendemos que a sua manutenção possibilita uma
federação ampla e de unidade, como sentido norteador da nossa ação.
A resistência se dará pelas bases e por isso devemos preparar o caminho. Os sindicatos são
intrínsecos ao capitalismo. Por maior que forem os ataques, os sindicatos não desaparecerão.
Cumprimos um papel de defesa dos trabalhadores e neste momento precisamos de uma federação forte, com sindicatos preparados para barrar o avanço das forças reacionárias que tomaram
de assalto o poder.
Entendemos que só um presidente eleito pela vontade popular poderá coalizar o país possibilitando a retomada democrática. Assim neste próximo quadriênio, a Fepesp terá grandes desafios
e o tempo urge pela unidade na luta de resistência ao golpe.
Viva a luta da classe trabalhadora.
Viva a Fepesp’.
Viva a CTB.
Viva o socialismo. <
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A REFORMULAÇÃO SINDICAL
E A CONJUNTURA ATUAL
Contribuição da Diretoria do Sinpro Santos
A compreensão dos acontecimentos contemporâneos no Brasil e no mundo não está distante
de entendermos que existe um processo de desumanização em curso que provoca uma artificialidade das pessoas e nos afasta da nossa substância humana e gregária, o que acaba nos transformando em mercadoria a serviço do capital.
No caso brasileiro a descaracterização dos trabalhadores, enquanto organização coletiva, passa pelo enfraquecimento de uma representação historicamente construída desde as corporações
de ofício medievais, que são os sindicatos, que estão dentro das empresas e do Estado no mundo
contemporâneo, objetivando uma maior representação de seus filiados e suas necessidades cotidianas no que diz respeito à ordem do mundo do trabalho, com um poder de formação e discussão,
sendo um corpo político maior, uma unidade, dando voz e ação ao coletivo representado.
Porém, na conjuntura atual, os sindicatos precisam entender que se faz necessária uma
aproximação maior com a sua base, com a sua categoria e vice-versa, e que os afetos pessoais de cada trabalhador possam e precisam ser ouvidos e convertidos para uma forma
coletiva de representação.
Não se pode abrir mão de compreender que a reforma trabalhista no Brasil está inserida em
um projeto do grande capital internacional e seu processo de exclusão e sucata mentor dos direitos sociais adquiridos historicamente pela sociedade, exercendo, com isso, um maior controle da
sua produção, paralelamente destruindo todas as estruturas de representação, construídas pela
classe trabalhadora.
O momento, portanto, é de uma construção de novas representações sociais, que passa por
uma filiação aos sindicatos, para que estes possam estar junto à classe trabalhadora, principalmente nos aspectos jurídicos de representação, como um corpo político, que possa lutar de uma
forma coletiva, para reverter essa destruição em curso que ocorre não só de uma forma coletiva,
mas também individualmente já que interfere no aumento da precariedade na obtenção das necessidades diárias de cada trabalhador.
Portanto sabemos e entendemos que os problemas atuais são históricos e passarão de uma
forma mais acelerada, com a atuação e luta social dos trabalhadores, através de suas representações, promovendo, impulsionando e realizando as mudanças e transformações sociais necessárias para uma vida social digna e sustentável.
Urgentemente se coloca a filiação e a luta dentro dos sindicatos como um fator de mudança
para que, juntos, estâncias de representação e representados, possam romper com a situação
atual e transformar essa realidade imposta pelo mundo do capital e seguir para uma retomada das
garantias e dos direitos sociais de toda uma sociedade historicamente lutadora e transformadora.
“O sofrimento é só o intervalo entre duas felicidades”
Vinicius de Moraes <
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O SINDICATO E O SINDICALISMO HOJE!
Contribuição da Diretoria do Sinpro Santos
Historicamente, sabemos que a luta da classe trabalhadora no mundo todo pela sua representação e seus direitos, ao longo da história contemporânea, os dois últimos séculos marcaram marchas
e contra marcha desse processo de representatividade e direitos.
No Brasil, pais de capitalismo tardio e dependente do capital internacional, essa luta não foi diferente, dos primeiros grêmios livres de trabalhadores do final do séc. XIX ao início do século XX, com
as grandes lutas de 1906 e a greve geral de 1917, as relações trabalhistas em nosso país sempre
foram tratadas como um caso de polícia, o patronato escravista sempre viu na senzala o seu limite.
Na atual ofensiva neoliberal, conservadora, provocada desde o golpe do impeachment, o atual governo ilegítimo de Michel Temer tem pautado a retirada de direitos historicamente conquistados, desde os
meios de sustentação sindical (erroneamente propagados pela mídia golpista como os “impostos sindicais”) até mesmo os direitos básicos historicamente conquistados nas leis trabalhistas e constitucionais.
Por outro lado, a ofensiva conservadora amplia o discurso e faz uma campanha sistemática no
sentido de desacreditar os sindicatos e colocar no mesmo campo os oportunistas que utilizam os
sindicatos para os seus interesses particulares e os lutadores, como se tudo fosse a mesma coisa.
Repudiamos o desmonte dos direitos trabalhistas colocadas em pratica pela equipe do desgoverno de Temer, sabemos ao lado de quem estão - isto é, de banqueiros e empresários da educação. Já
há muito lutamos em campos completamente opostos, ao lado dos que, no dia a dia, constroem um
processo de educação popular, voltada aos interesses da classe trabalhadora como um todo.
O papel do sindicalista em nossa visão é subjacente historicamente ao papel do sindicato como
articulador das lutas e anseios da classe, no seu dia a dia, pois só assim podemos resistir à investida dos barões da educação e da patronal em seu conjunto.
Condenamos de uma forma absoluta o chamado sindicalismo de resultados, o Sinpro Baixada
Santista, se alinha na prática, nas atividades cotidianas de seus diretores pautada no mais estreito contado com a base, enfrentando a resistência patronal e sua polícia de plantão!
Ao mesmo tempo, nos colocamos contrários ao sindicalismo de gabinete, o papel consciente
de um sindicalista, em nossa visão, passa necessariamente pelo mais amplo estreitamento de sua
ação com base, nas visitas as escolas, no fomento do processo da representação dos delegados
sindicais (nas escolas, nas Faculdades e Universidades), pois, desta forma o combate ao desmonte das conquistas sindicais ocorrerá na prática.
Na luta contra as ações ofensivas neoliberais do governo golpista é fundamental uma nova
postura dos militantes sindicais e esta passa pelos órgãos deliberativos sindicais, pelos fóruns
políticos, pelo congressamento com a sociedade civil e seus organismos, coletivos e fóruns, pelos
partidos políticos comprometidos com a educação e a sociedade.
O movimento sindical abriga infelizmente uma plêiade de aproveitadores, estes estimulados
pela patronal, teimam em abrir falsas cartas sindicais, ao abrigo das instituições patronais procuram semear a confusão em meio à classe, ao mesmo tempo, a mídia patronal ao apresentar suas
desmazelas, procura ideologicamente desmerecer a luta de sindicalistas e sindicatos, realmente
comprometidos coma as lutas.
Não nos resta alternativa de não só repudiar como, tomando como exemplo o Sinpro Santos,
modificar posturas e linguagens tornando-as mais simples em nossos informativos, aliar a propagação via Internet (facebook, whatsapp, etc.) de uma maneira ousada, com o contato imediato
junto aos educadores e, ao mesmo tempo, ampliar junto aos movimentos sociais as nossas ações.
Na atualidade conjuntural, a perda de direitos, a falência dos órgãos representativos da sociedade e a grande teia de corrupção desses mesmos órgãos (tanto nos legislativos - Senado, Câmara
e Assembleias Estaduais e Municipais - como nos executivos no âmbito federal ao municipal) coloca um papel novo aos sindicalistas e sindicatos, no sentido de ampliar o contato com suas bases
e a estruturar o combate e a construção de práticas e materiais com um só objetivo: o da derrota
patronal e seus asseclas sociais!
• CONTRA O DESMANCHE DA EDUCAÇÃO E DAS LEIS TRABALHISTAS!
• POR ELEIÇÕES LIVRES DOS DELEGADOS SINDICAIS E SEUS COLEGIADOS!
• CONTRA COERÇÃO PATRONAL EM RELAÇÃO AOS SINPROS ESTADUAIS E SEUS REPERESENTANTES LEGITIMAMENTE ELEITOS!
• PELA MANUTENÇÃO E A CONSTRUÇÃO DO APERFEIÇOAMENTO DAS LEIS SINDICAIS!
• PELA CONSTRUÇÃO SINDICAL PELA BASE! <
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A CTB e a educação
Por MARA KITAMURA, Diretora de Finanças Sinpro-Sorocaba, Secretária
da Educação CTB-SP, Suplente da CONTEE.
A Secretaria de Educação da CTB-SP tem como desafio representar, mobilizar e dirigir a
luta dos trabalhadores e trabalhadoras da área da educação do Estado de São Paulo, tanto
do setor público quanto do privado. Além disso, defender o fortalecimento dos sindicatos,
da federação e da confederação os quais representam, de forma eficaz, os profissionais
da educação.
A conjuntura política atual assombra, de forma ofensiva, a Educação por meio de políticas reacionárias e de desmantelamento da educação pública, tais como: a reforma do
ensino médio; a privatização escolar por meio de Organizações Sociais, a militarização de
escolas públicas, a Lei da Mordaça (Escola sem Partido), a Emenda 95 (ajuste fiscal), além
das ações nocivas da reforma trabalhista e da terceirização na organização dos sistemas
de educação e na vida dos profissionais de educação.
Desta forma, CTB-SP agirá, de forma efetiva, junto ao Fórum Nacional de Educação
(FNE) e a CONAE 2018, com objetivo de resistir e lutar por uma educação de qualidade,
criando oportunidade aos jovens por meio de uma consciência social, com a finalidade
principal de criar uma identidade classista, essencial à luta por uma sociedade sem explorados e/ou exploradores. <
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CONTRARREFORMA TRABALHISTA
LEI Nº 13.467/2017 – ESTRATÉGIA SINDICAL
Preparado por JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, advogado trabalhista e Sindical, da
LBS Advogados, (www.lbs.adv.br), com escritórios em Brasília, São Paulo e Campinas
n TEMPORALIDADE: A Lei nº 13.467/2017 entra em vigor em 120 dias contadosde sua publicação (publicada em 13/07, entra em vigor em 11/11). Haverá,ainda, discussão da aplicação da
lei no tempo (que contratos atinge e comoos atinge).
n Estratégias de resistência, combate e avanços
m Reformas que andam juntas: há uma lógica integrativa nas reformasEC nº 95 (fiscal – atinge
todo o Estado brasileiro e, do ponto de vistadas relações de trabalho, muito diretamente os servidores
públicos esuas entidades); a Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017, queatinge todos os trabalhadores, inclusive os empregados públicos) e aReforma da Previdência. Manter a lógica de combate e
resistência.
m Disputa de sentido para a aplicação da lei: Em cada núcleoestratégico de temas, há inconstitucionalidades para arguir, seja paraa não aplicação (e isso poderá ser objeto tanto de ação
direta no STF,quanto de ações em primeira instância) quanto para aplicar de acordocom a constituição e normas internacionais. Há espaço para disputar sentidos na aplicação da lei. Estabelecer
narrativas de modo a“ganhar” parcela do Judiciário, do Ministério Público do Trabalho, da academia e advocacia especializada. Nesse caso, já iniciamos umaleitura propositiva para influenciar
a aplicação da lei de acordo com osprincípios e regras constitucionais, normas internacionais e
princípiosgerais do direito do trabalho de afirmação das garantias individuais ecoletivas.
m Núcleos imediatamente identificados:
I – Terceirização e representação sindical
II – Financiamento sindical
III – Representação dos trabalhadores na empresa
IV – Homologação
V – Acordos para quitação anual de direitos
VI – Demissões coletivas
VII – Tentativas de “individualização” das negociações e contratos
VIII – Ultratividade
IX – Negociado sobre Legislado
X - Contratos precarizantes e ação sindical
XI – Impactos no salário, remuneração e repercussões previdenciárias
XII– Impactos em saúde, segurança e medicina do trabalho
XIII– Acesso a Justiça, custos e riscos sindicais (multas, indenização, litisconsorte obrigatório nas ações de nulidade de cláusula)
XIV - Temas de natureza processual (Justiça do Trabalho)
m Impactos da reforma e das alterações no mundo do trabalho sobre a organização, estrutura sindical e negociação coletiva: A reformaacelera um processo já em curso de profundas alterações nas relações produtivas, na sua divisão, organização e formas de acumulação comimpactos
nas relações de trabalho, em especial, pelas novas formasde trabalho e não trabalho. Os impactos
na organização e estrutura sindicais são evidentes.
m Construção de estratégias sindicais de natureza jurídica e política para enfrentar a lei: há
um núcleo de temas mais específicos, que atingem de imediato a ação sindical e que podem, desde
logo, serobjeto de discussão nos ramos para atuação sindical nas negociações coletivas próximas.
Nesse caso, é possível sugerir alteraçõesestatutárias e medidas de efetividade (seja para negar a
aplicação;seja para aplicar de acordo com outra narrativa e interpretação). >

37

A CONTRARREFORMA TRABALHISTA
(LEI Nº 13.467/2017) E ALGUNS TEMAS
SINDICAIS RELACIONADOS1
A Lei nº 13.467/2017 promove a maior e mais profunda alteração no Direito do Trabalho brasileiro. Chamada de verdadeiro desmonte das garantias mínimas, poderá não somente atingir os
direitos individuais dos trabalhadores, como os direitos coletivos. Alcança, assim, suas duas principais fontes de proteção: o sindicato e a Justiça do Trabalho. Trata-se de uma lógica de individualização (transferindo para o contrato individual de trabalho uma série de possibilidades de
“negociação direta”) e de desproteção coletiva (dificultando o acesso dos sindicatos; fragilizando
financeiramente suas entidades; permitindo negociação abaixo dos pisos legais e sem incentivo
negocial e, de outro lado, dificultando o acesso à Justiça do Trabalho impondo diversas restrições
e altos custos para o trabalhador e suas entidades).
A tarefa sindical é a de combater a reforma. Evitar a precarização e o desmonte que ela provoca. De outro lado, há necessidade de se produzir novas formas de organização e de estrutura
eficiente para o mundo sindical.
O presente texto abstrai uma discussão acerca das inconstitucionalidades2 da lei, para, indo
direto ao ponto, extrair elementos estratégicos para a atuação sindical defensiva e propositiva.
Neste texto, vamos tratar objetivamente de alguns temas sindicais com a finalidade de construir resistência e apontar estratégias de combate, a saber:
I – Terceirização e representação sindical
II – Financiamento sindical
III – Representação dos trabalhadores na empresa
IV – Homologação
V – Acordos para quitação anual de direitos
VI – Demissões coletivas
VII – Tentativas de “individualização” das negociações e contratos
VIII – Ultratividade
IX – Contratos precarizantes e ação sindical
X – Negociado sobre legislado
XI – Impactos no salário, remuneração e repercussões previdenciárias
XII– Impactos em saúde, segurança e medicina do trabalho
XIII– Acesso a Justiça, custos e riscos sindicais (multas, indenização, litisconsorte obrigatório nas ações de nulidade de cláusula)
XIV - Temas de natureza processual (Justiça do Trabalho)
Em cada item, colocamos o problema e apontamos uma recomendação estratégica.

I – Terceirização e representação sindical
A terceirização em “qualquer atividade” da empresa3 pode levar a uma maior fragmentação sindical
se não for acompanhada de nova compreensão do conceito de categoria profissional e econômica.
A terceirização na atividade-meio já representou uma alteração significativa na inclusão de
“novas categorias”, mas, especialmente em setores como limpeza e conservação e serviços de
vigilância, consolidou uma organização sindical própria.
A questão surge, agora com pretensa força de lei, com a possibilidade da ampliação absur-

O presente texto (de 19/07/2017) é uma síntese de texto mais denso, com todas as referências jurídicas,
que está em preparação pela equipe de Loguercio, Beiro e Surian Advogados Associados – LBS ADVOGADOS.
2
Em outro momento, faremos a indicação precisa das inconstitucionalidades e possibilidades de questionamentos e de suas vias.
3
O combate da terceirização na atividade-fim e como medida precarizante é fundamental e continuará sendo
a tônica principal de atuação.
1
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da da terceirização em “qualquer atividade”.
Nesse caso, para preservar a “unidade” de representação sindical da categoria profissional
preponderante (até que se construa um novo arranjo institucional de aglutinação), é preciso fixar
que no conceito mesmo de “categorias” (art. 511/CLT) está compreendida a extensão das atividades econômicas direta ou indiretamente realizadas pela empresa principal.
O caminho será consolidar uma nova visão de categorias, procurando recuperar o princípio da
“agregação sindical” como diretriz para a eficácia dos chamados “equivalentes coletivos” (condição de eficácia e eficiência da negociação coletiva).
Uma visão estrutural do conceito de categoria ganha força com uma nova leitura a partir da
própria Lei nº 13.467/2017 ao conceituar o “grupo econômico horizontal” passando a referir-se
ao trabalho realizado com “interesse integrado [...], efetiva comunhão de interesses e a atuação
conjunta das empresas...” (art. 2, parágrafo 3o). Ora, o mesmo “conceito” pode ser transportado
para o trabalho em ambiente terceirizado. As empresas envolvidas no processo estão, todas elas,
respeitada a autonomia administrativa, em comunhão de interesses para a realização da mesma
atividade econômica principal.
A chamada empresa “prestadora de serviço” que se inserir na “atividade econômica principal”
da tomadora terá objeto social direto ou indireto relacionado ao objeto social da empresa tomadora e, com ela, atuará em comunhão de interesses, de modo integrado, ainda que com independência, sócios distintos ou não e estrutura jurídica própria.
Portanto, ela não poderá constituir-se como “categoria econômica autônoma”, pois não há uma
atividade econômica genericamente considerada como de “prestação de serviços”.
Necessariamente, assim, essa empresa deverá manter objeto social que se identifica com o
objeto social da tomadora na sua finalidade de negócio e, como tal, integra o mesmo conceito de
categoria do artigo 511 da CLT em comunhão com os princípios do artigo 8o da Constituição e os
princípios do direito coletivo do trabalho que visam fortalecer a atividade sindical para a finalidade
de preservação de sua capacidade de representar de modo eficiente e eficaz os trabalhadores.
Alterar os estatutos das entidades, no entanto, não produz nenhum efeito imediato tendo em
vista a legislação sindical vigente. Nosso modelo tem como premissa a representação sindical
legal (categorias) e liberdade de filiação. Assim, por exemplo, os estatutos poderiam estabelecer
uma maior “liberdade” de filiação para alcançar um maior número de trabalhadores dentro de um
universo mais ampliado (ex: Ramo). No entanto, o efeito em relação a “representação” somente
surtirá resultados se compreendido o universo da categoria profissional. A questão fica ainda mais
complexa quando se vai para o campo da negociação coletiva em que as partes em negociação (se
forem os sindicatos) devem representar legalmente um universo definido de empresas (categoria
econômica) e trabalhadores (categoria profissional) para produzir o efeito desejado (a aplicação
normativa obrigatória das clausulas negociadas). Portanto, caminhamos aqui, para uma necessária revisão estratégica do que se compreende por organização e estrutura sindical.
Nesse sentido, recomendamos:
1 – Em relação aos estatutos:
- Embora não seja uma “garantia” de representação efetiva, pois a questão doenquadramento
sindical é de natureza “legal” no sistema brasileiro, os estatutos podem esclarecer o âmbito de
representação quanto ao“conceito” de categoria e as hipóteses de sindicalização.
- Não recomendamos a utilização de expressões que levem à alteraçãoestatutária nos termos
da Portaria nº 326 do MTE, pelos riscos deimpugnação. Avaliar cada situação. Cada ramo deve
avaliar a situaçãoespecífica e contextualizar essa questão.
- Não recomendamos a inclusão de expressões como trabalhadoresterceirizados ou empresas
terceirizadas nos estatutos.
- Procurar usar expressões que remetam a todas as formas de contrataçãodireta ou indireta
inclusive por intermédio de empresas de prestação deserviços nas atividades principais ou preponderantes relacionadas à categoriaeconômica e profissional representadas.
2 – Em relação às negociações:
-Inserir nos editais de convocação de assembleia a explicitação do âmbito danegociação.
-Negociação em âmbito de categoria: convocar todos os sindicatos patronaispara a negociação.
-Negociação em âmbito de empresa: convocar todas as empresas envolvidas.
-Inclusão de cláusulas tratando do tema (direitos e representação).
-Fazer inserir cláusulas diretamente relacionadas ao tema, assegurandotratamento igualitário e idêntica proteção. >
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3 - Mecanismos para assegurar
- Medidas para inviabilizar a terceirização na atividade-fim (resistência)
- Ações concretas nas tentativas de dispensa e contratação por empresa interposta
- Acesso do sindicato às informações sobre processos de terceirização (direito de informação).
- Acesso do sindicato aos trabalhadores inseridos nos processos deterceirização com campanhas periódicas de filiação.
-Representação efetiva e eficiente de todos os trabalhadores.
-Acesso do sindicato nos locais de trabalho.

II – Financiamento sindical
A Lei nº 13.467/2017 altera os artigos relacionados ao “imposto sindical” para introduzir a
obrigatoriedade de prévia e expressa autorização do trabalhador para o desconto. Nesse sentido,
contraditoriamente, torna “voluntária” a contribuição sindical (imposto sindical).
Introduz, ainda, uma proibição de inclusão de cláusula de desconto salarial e convenção coletiva ou acordo coletivo (artigo 611-B, XXVI), sem prévia e expressa autorização para o desconto.
Em relação ao “imposto sindical”, a própria natureza “parafiscal” da parcela milita contra a
ideia de “autorização” individual para o desconto. Ou ele tem natureza parafical (obrigatória), ou
não tem. Mas não vamos aprofundar este tema neste momento. Deixemos para o texto principal.
A questão mais imediata que impacta a maioria dos sindicatos diz respeito ao chamado desconto assistencial ou decorrente de negociação coletiva e inserido em convenções e acordos coletivos. A resistência anterior (com decisões do TST e STF) e agora a proibição de inclusão sem
autorização prévia e expressa, devem ser objetivo de atuação firme das entidades sindicais na
preservação de suas finalidades e de sua autonomia.
“Art. 611-B..........................................................................................................
XXVI-liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador,inclusive o direito de não
sofrer, sem sua prévia e expressa anuência,qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecidos
em convençãocoletiva ou acordo coletivo de trabalho. “
Em relação à proibição do inciso XXVI do artigo 611-B, a única forma de compatibilizar com
os princípios de autonomia sindical (OIT) será promover uma leitura de “autorização coletiva”
em que o trabalhador, sindicalizado ou não, autoriza o sindicato a negociar, celebrar acordo ou
convenção coletiva E promover odesconto para fins de fortalecimento (chamado de taxa negocial, descontoassistencial, taxa de fortalecimento...).
Uma primeira leitura poderia levar para a obrigatoriedade de uma manifestação individual escrita.
No entanto, não está a lei a exigir manifestação escrita dos interessados. Está a exigir
uma prévia anuência.
Vamos ao Código Civil:
“Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.
Art. 111. O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e
não for necessária a declaração de vontade expressa.”
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Conjugando os dois dispositivos e trazendo para o universo do sistema jurídico trabalhista (em
especial o direito coletivo do trabalho) nota-se que a declaração de vontade expressa pode ser
realizada mediante qualquer forma, inclusive pela usual convocação em assembleia.
Parece fora de dúvida que mesmo nos limites da decisão proferida pelo STF em sede de
recurso extraordinário (ARE nº 1.018.459), o sindicalizado já se presume a autorização prévia e expressa (embora seja recomendável que, nesse caso, tanto o estatuto, quanto a ficha
de sindicalização/associação deixe expressa a autorização). Estamos a falar, especialmente, daquele que não é sócio ou associado ao sindicato.
A representação sindical é de toda a categoria (artigo 8º, III) e, como tal, ao celebrar um acordo
coletivo ou uma convenção coletiva presume-se certa legitimidade e capacidade do sindicato para tal.

Os artigos 115 e 116 do CCB também assim o qualifica:
“Art. 115. Os poderes de representação conferem-se por lei ou pelo interessado.
Art. 116. A manifestação de vontade pelo representante, nos limites de seus poderes, produz
efeitos em relação ao representado.”
O artigo 612 da CLT impõe a obrigatoriedade da assembleia autorizadora da celebração do
instrumento coletivo. Os estatutos devem complementar aquele dispositivo. Recomenda-se, nesse
caso, que os estatutos tratem diretamente deste tema, inclusive das formas de prestação de contas em relação ao sistema de custeio.
Não há, nesse caso, como exigir autorização “individual” escrita, uma vez que, se assim o fizesse, teria que fazê-lo para todo o instrumento coletivo (acordo ou convenção), que, sendo único, tem
uma única e mesma finalidade conglobada (aplicação para toda a categoria – no caso da convenção; ou para todos os trabalhadores da(s) empresa(s) no caso de acordos coletivos).
Nesse sentido, recomendamos:
1 – Em relação aos estatutos
- Inserir um capítulo especial tratando do financiamento e fontes de custeio,com indicação objetiva
acerca dos procedimentos da assembleia e de suasconsequências em caso de aprovação do desconto.
Recomendamos, ainda,que os estatutos contenham expressa previsão de uso das receitas oriundasdestas fontes de custeio, bem como da prestação de contas para a categoriae os associados.
- Inserir cláusula expressa de que a filiação sindical é autorizativa de descontosde mensalidade
e outros cujos valores serão fixados e aprovados emassembleia.
- Fichas de sindicalização com a expressa autorização dos descontos nãoapenas da mensalidade.
2 – Em relação às negociações
- Realizar assembleia prévia, de sócios e não sócios, com expressa autorizaçãode desconto.
- Inserir nos acordos coletivos ou convenção coletiva cláusula de descontofazendo referência ao fato
de que o valor e a forma de desconto foi prévia eexpressamente autorizada por todos, sócios e não sócios.
- Assegurar, para cumprir a finalidade, que a assembleia seja representativa esem interferência empresarial.
3 – Mecanismos para assegurar
- Trabalhar possibilidade de ação direta sobre esse item (avaliar).
- ADPF (já em estudo) sobre decisão do STF.
- Confederações ingressarem como amici curiae no ARE nº 1.018.459.
- Liberdade e autonomia para realizar as assembleias.
- Campanhas de sindicalização em que o sindicato possa colher autorização defiliação na
empresa – inclusive com ação judicial, em caso de obstáculo.
- Acesso do sindicato nos locais de trabalho.

III – Representação dos trabalhadores na empresa
A lei cria a representação dos trabalhadores nas empresas com mais de 200 empregados e tenta
afastar o sindicato do processo de eleição ao vedar a “interferência do sindicato” no processo eleitoral.
O afastamento do sindicato não é possível diante da Constituição federal e das normas
internacionais. Assim como não é possível atribuir à comissão de empregados direitos de “negociação coletiva” (art. 8, VI).
Observo, no entanto, que o artigo 611-A (prevalência do acordo coletivo ou convenção coletiva sobre a lei) permite negociar e pactuar sobre “representante dos trabalhadores no local
de trabalho” (inciso VII).
No entanto, dentro dos objetivos deste texto, recomendamos:
1 – Em relação aos estatutos
- Inserir normas sobre representantes sindicais de base. >
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2 – Em relação às negociações coletivas
- Onde for possível, regulamentar a representação no local de trabalho.
3 - Mecanismos para assegurar
- Que a comissão tenha vínculos com a representação sindical.
- Que não substitua as prerrogativas sindicais.
- Que o sindicato atue em todas as etapas desde a convocação até a eleição,posse e acompanhamento do mandato.
- A autonomia e liberdade sindical.

IV – Homologação
A Lei nº 13.467/2017 altera a redação do artigo 477 da CLT para não mais exigir a chamada “homologação” das rescisões contratuais de empregados desligados com mais de 1 ano de contrato.
O efeito será deixar esses trabalhadores sem qualquer orientação quanto aos direitos
pagos em rescisão.
Nesse sentido, recomendamos:
1 – Em relação aos estatutos
- Inserir normas que tratem da assistência a todos os trabalhadores porocasião dos desligamentos.
2 – Em relação às negociações coletivas
- Manter cláusulas com obrigatoriedade de assistência nas rescisõescontratuais.
3 – Mecanismos para assegurar
- Que o sindicato preste assistência aos trabalhadores, em especial nos casosde rescisão contratual sem qualquer eficácia liberatória geral (quitação geral).

V – Acordos para quitação anual de direitos
A Lei nº 13.467/2017 introduz uma novidade que seria um “termo de quitação anual” na vigência do contrato.
A modalidade é ofensiva aos princípios do direito do trabalho (que não foram revogados, pois
a cabeça do artigo 8 da CLT se mantém). No entanto, é importante alertar os sindicatos quanto a
essa modalidade:
“Art. 507-B. É facultado a empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de
emprego, firmar o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas, perante o sindicato
dos empregados da categoria.
Parágrafo único. O termo discriminará as obrigações de dar e fazer cumpridas mensalmente
e dele constará a quitação anual dada pelo empregado, com eficácia liberatória das parcelas nele especificadas.”
No entanto, ao dizer que o termo “discriminará as obrigações de dar e fazer cumpridas mensalmente”, para fins de estabelecer a quitação anual com eficácia liberatória das parcelas nele
especificadas, o sindicato somente poderá atuar caso a empresa promova a efetiva comprovação
das obrigações mensais em relação a cada parcela que pretenda dar quitação.
Como a quitação é da parcela e não dos valores, o sindicato deverá estar atento para não ser
convivente com quitação de parcelas não pagas a que o trabalhador teria direito (por exemplo,
horas extras trabalhadas e não quitadas na vigência do contrato, dentre outras).
Nesse sentido, recomendamos:
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1 – Em relação aos estatutos
- Não há necessidade de explicitar regra específica.
- Examinar a conveniência de incluir limites de atuação do sindicato para essescasos de quitação nos estatutos.

2 – Em relação às negociações coletivas
- Proibição de eficácia liberatória geral e, nos acordos para realização decomissões de conciliação, incluir cláusula limitando a quitação aos valorespagos.
3 - Mecanismos para assegurar
- Que o sindicato não se transforme em mero órgão para “homologar” termosde quitação anual.
- Que os direitos dos trabalhadores estejam permanentemente assegurados ecumpridos.
- Que não haja termo de quitação genérica de “direitos”.

VI – Demissões coletivas
A Lei nº 13.467/2017 procura equiparar as demissões individuais às demissões coletivas:
“Art. 477-A. As dispensas imotivadas individuais, plúrimas ou coletivas equiparam-se para
todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de
celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação.”
A tentativa, neste artigo, é de afastar a jurisprudência que se consolidou no âmbito da Justiça do
Trabalho no sentido de que as dispensas coletivas devem ser precedidas de negociação coletiva.
Em linha de resistência interpretativa, deve-se procurar compatibilizar o que está escrito na lei
com as normas internacionais e a jurisprudência anteriormente consolidada.
Nesse sentido, embora a lei diga que o sindicato não precisa “autorizar” a dispensa e nem
que aquela estará condicionada à celebração de acordo coletivo ou convenção coletiva, a lei não
exclui, no caso das dispensas coletivas, a obrigatoriedade de comunicação prévia ao sindicato e
de que seja precedida negociação coletiva sobre seus impactos.
Não há que se confundir a “autorização” ou mesmo a “celebração” de instrumento normativo
com a obrigatoriedade de um processo negocial ou mesmo de uma comunicação, tendo em vista
os efeitos que uma demissão coletiva provoca.
Nesse sentido, recomendamos:
1 – Em relação aos estatutos
- Não há necessidade de explicitar regra específica.
2 – Em relação às negociações coletivas
- Inserir cláusulas que obriguem a comunicação e negociação prévia em casode dispensas coletivas.
3 – Mecanismos para assegurar
- Que o sindicato tenha acesso a informações.
- Que os direitos dos trabalhadores estejam permanentemente assegurados ecumpridos.
- Que haja negociação prévia antes da efetivação de dispensas coletivas.
- No plano mais geral, continua a luta pela regulamentação do inciso I doartigo 7º da Constituição federal e da Regulamentação da Convenção158/OIT.

VII – Tentativas de “individualização” das negociações e contratos
Vários dispositivos da lei apontam para uma “individualização” das relações de trabalho, autorizando acordos diretos para jornada de trabalho (especialmente para compensação e jornada de
12x36), bem como, uma cláusula de exclusão total dos trabalhadores com diploma universitário e
salário superior a 2 vezes o teto previdenciário (hoje acima de 11 mil reais).
“Art. 444. ...........................................................
Parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no art. 611-A desta Consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de diploma de nível
superior e que perceba salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos
benefícios do Regime Geral de Previdência Social.” (NR) >

43

Estes trabalhadores estariam, assim, totalmente desprotegidos da atuação sindical (pois podem estipular cláusulas abaixo ainda das convenções e acordos que já poderão ser abaixo da lei).
Esse dispositivo padece de inconstitucionalidade frente ao disposto no artigo 7º e mesmo em
relação a discriminação de trabalho manual e intelectual.
Em alguns setores da economia, as duas condições são aplicáveis para um considerável número de trabalhadores de gerências médias ou mesmo de profissionais qualificados em trabalhos de
igual subordinação jurídica aos demais trabalhadores.
Há uma outra regra que exclui esses trabalhadores (e agora somente com o critério econômico), do sistema de proteção judicial ao prever a inclusão de compromisso arbitral:
“Art. 507-A. Nos contratos individuais de trabalho cuja remuneração seja superior a duas vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social,
poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do
empregado ou mediante a sua concordância expressa, nos termos previstos na Lei no9.307,
de 23 de setembro de 1996.”
No primeiro caso (o hiperssuficiente), utiliza-se a expressão “salário”, que é mais restritiva.
No segundo caso, utiliza-se a expressão “remuneração”, que é mais ampla. Portanto, a chamada
cláusula compromissória arbitral poderá ser instituída nos contratos individuais de empregados,
acarretando sérios prejuízos quanto à realização efetiva de seus direitos.
Em relação à tentativa de individualização relacionada à jornada, a atuação sindical pode ser
mais direta e efetiva. Já em relação aos chamados “hipersuficientes” e introdução de cláusulas
compromissórias de arbitragem, a atuação será mais prospectiva.
São dispositivos que podem ser objeto de questionamento de constitucionalidade na sua aplicação
desafiando perspectivas estratégicas e táticas a depender da configuração da categoria representada
pelo sindicato (algumas categorias sofrerão mais o impacto destes dispositivos do que outras).
Diante disso, recomendamos:
1 – Em relação aos estatutos
-Não há necessidade de explicitar regra específica.
2 – Em relação às negociações coletivas
- Inserir cláusulas regulamentando a compensação e impedindo a formalizaçãode contratos
individuais abaixo das condições negociadas coletivamente.
- Cláusulas que elevem os valores dimensionando os salários praticados nacategoria profissional em relação ao número de trabalhadores em geral.
3 - Mecanismos para assegurar
- Que o sindicato tenha acesso a informações.
- Que os direitos dos trabalhadores estejam permanentemente COM os seusassegurados
e cumpridos.
- Que se combata uma visão excessivamente individualista do contrato detrabalho.
- Possíveis ações (ação coletiva do sindicato) para impedir as alteraçõescontratuais lesivas;
- No plano mais geral, continua a luta pela regulamentação do inciso I doartigo 7º da Constituição federal e da Regulamentação da Convenção158/OIT.

VIII – Ultratividade
A Lei nº 13.467/2017 procura “vedar” a ultratividade dos instrumentos coletivos.
§3º Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordocoletivo de trabalho
superior a dois anos, sendo vedada a ultratividade.”
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A ultratividade nunca contou com previsão legal expressa. Ela decorre das garantias da liberdade e autonomia sindical, no que tange a autonomia coletiva. Na Constituição de 1988, há regra de
respeito às normas coletivas anteriores expressamente no artigo 114.
Logo, esse dispositivo poderá ser questionado em sua constitucionalidade.
1 – O artigo 114 da Constituição federal presume a manutenção das cláusulas pactuadas
anteriormente até nova contratação;

2 – Nos limites ainda de uma discussão acerca da aplicação das normas de direito civil, é certo
que o princípio da boa-fé atua diretamente, seja pela própria principiologia do direito coletivo do
trabalho (OIT), seja pela aplicação do Código Civil brasileiro.
3 – Assim, não poderá a empresa ou o sindicato patronal deixar de aplicar um acordo coletivo
ou uma convenção coletiva que esteja sendo negociada para fins de prorrogação ou revisão do
instrumento. Haverá quebra do princípio da boa-fé.
4 – De outro lado é possível também argumentar que a proibição de ultratividade somente se
aplica para os acordos coletivos ou convenções coletivas celebradas após a vigência da lei.
5 – As cláusulas que foram utilizadas pelos trabalhadores na vigência do acordo (por exemplo,
uma estabilidade por doença profissional) também incorporam. Trabalhar nesse caso em especial a
doutrina que admite a ultratividade (ainda na vigência da S. 277 antes da alteração de sua redação
em 2012). Trata-se de integração de norma mais benéfica ao contrato individual de trabalho. Os novos
empregados, caso não celebrado novo acordo com idêntica disposição), não contarão com tais direitos.
No entanto, recomendamos:
1 - Em relação aos estatutos
- Não há necessidade de explicitar regra específica.
2 - Em relação às negociações coletivas
- Convenções e acordos coletivos com prazo de 2 anos e revisão anual na parteeconômica.
- Cláusula compromissória de conservação de direitos até nova negociação ecelebração de
acordo coletivo ou convenção coletiva.
3 - Mecanismos para assegurar
- A ultratividade dos instrumentos.
- A discussão da constitucionalidade do dispositivo (no plano do STF e dasinstâncias ordinárias).
- A prorrogação dos acordos coletivos e convenções coletivas vigentes atécelebração de novo
acordo ou convenção no caso das negociações em curso.
- Defender a aplicação da lei somente para os casos futuros.
-Acompanhar a tramitação da ação no STF sobre esse tema.

IX – Contratos precarizantes e ação sindical
A ampliação ou introdução de novos tipos de contratos precários abre uma “cesta de oportunidades” para que a empresa organize seu negócio de modo a “diminuir” os custos com a mão de obra.
Os impactos serão sentidos em todos os setores da economia. No entanto, com tempo e estratégias
distintas. Com isso, será importante que cada ramo possa examinar os impactos concretos nos setores
de suas atividades econômicas para estabelecer estratégias de combate mais específicas.
São os principais contratos:
n
n
n
n
n
n

Ampliação dos contratos temporários.
Ampliação da terceirização.
Ampliação do contrato a tempo parcial.
Introdução do contrato intermitente.
Introdução do teletrabalho.
Introdução do autônomo exclusivo.

A introdução de novas modalidades contratuais, somada a alteração nas formas de trabalho
(os casos de trabalhos em redes conectadas pela internet) trazem alteração e complexidade para
a representação sindical clássica.
1 - Em relação aos estatutos
-Não há necessidade de explicitar regra específica.
2 - Em relação às negociações coletivas
-Inserir cláusulas que regulamentem esses contratos. >
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3 - Mecanismos para assegurar
-Combater as formas precárias de contratos.
-Inconstitucionalidade do autônomo exclusivo.

X – Negociado sobre legislado
Os artigos 611-A e 611-B tratam das possibilidades de negociação (prevalência do negociado sobre a lei no art. 611-A) e temas sobre os quais há restrição para a celebração de acordos
ou convenção coletiva (art. 611-B).
Em resposta à consulta formulada pelas Centrais Sindicais junto à OIT, confirma-se entendimento de que a prevalência do negociado sobre o legislado ofende especialmente as Convenções
nºs 98 e 154. Há, ainda, entendimentos acerca da inconstitucionalidade dessa prevalência.
No entanto, há questões práticas a enfrentar. Os sindicatos responderão judicialmente em caso de
questionamento acerca de nulidade de cláusulas de acordo coletivo. Assim, a celebração destes instrumentos deve ser precedida de providências formais que até então nem todas as entidades observavam. De outro lado, mesmo na decisão BESC do STF (RE nº 590.415) estabeleceu-se a obrigatoriedade
da concessão de vantagens compensatórias além de legitimidade e representatividade da entidade
sindical4. O parágrafo segundo do artigo 611-A diz que a inexistência de contrapartidas não dá ensejo a
nulidade. Frase de efeito! Faz tão pouco sentido que nas únicas duas hipóteses expressas na Constituição para “redução” de direitos (salário e jornada) exigiu-se “contrapartida” (parágrafo terceiro do artigo
611-A, que exige cláusula compensatória contra dispensa imotivada. Nas demais hipóteses, em que
sequer há previsão constitucional expressa, dispensou-se vantagem compensatória. Nesse sentido, o
parágrafo segundo não merece ser aplicado. Haverá sempre que se exigir vantagem compensatória.
Abriria, aqui, espaço para ressignificar a autonomia coletiva de modo a impedir que tudo vá
para o simples confronto da “correlação de forças”.
Em sendo assim, os limites postos às partes na negociação coletiva estão fixados na teoria dos
direitos fundamentais. O sindicato pode muito, mas não pode tudo. Nem mesmo em relação ao
que está disposto no artigo 611- A.
Não conseguindo o sindicato negociar em boas condições; estando os trabalhadores e/ou a
categoria pressionada a aceitar acordos ou convenções rebaixado, que saídas teriam os sindicatos
para evitar contratação de retirada de direitos?
Examinaremos esse item em separado, pelas consequências práticas no mundo sindical.
Por ora, recomendamos:
1 - Em relação aos estatutos
- Examinar possibilidade/necessidade de inserir artigos que tratem dasassembleias.
- Manutenção de atas; formas de controle de presença em assembleias.
2 - Em relação às negociações coletivas
- Maior controle sobre o histórico da negociação (formalizando atas tanto dasnegociações,
quanto das assembleias).
- Mecanismos e estratégias que apresentem maior empecilho a contrataçãorebaixada
- Novas formas de negociação e resistência.
3 - Mecanismos para assegurar
- Realização de assembleias sem interferência patronal.
- Controle sobre atos antissindicais que procurem interferir na vontade dostrabalhadores.
- Autonomia e liberdade sindical para celebração dos instrumentos.
- Mecanismos para prestigiar a negociação coletiva e impedir os retrocessos impostos pelo
setor patronal.

Exame mais detalhado ver artigo em http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI246600,71043-O+negociado+sobre+o+legislado+suprema+injustica
4
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XI – Impactos no salário, remuneração
e repercussões previdenciárias
Há diversos artigos (ex: 457, 458) que alteram conceitos de remuneração e salario com repercussão inclusive em matéria de previdência. De outro lado, há dispositivos que dificultam a equiparação salarial (art. 461) e a incorporação de gratificação de função (art. 468).
No conceito de “integração” das parcelas salariais o paragrafo primeiro do artigo 457 fixa que
“integra o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo
empregador”. Antes, a CLT estipulava a integração de todas as “gratificações ajustadas”, independentemente de previsão legal.
Apresentaremos análise dos impactos.
Por ora, recomendamos:
1 - Em relação aos estatutos
-Não se aplica.
2 - Em relação às negociações coletivas
- Inclusão de cláusulas que tratem das garantias salariais e remuneratórias demodo expresso.
- Cuidados para redigir acordos e convenções acerca dos conceitos e possíveisentendimentos.
3 - Mecanismos para assegurar
- Proteção salarial nas normas internacionais.
- Proteção salarial na constituição federal.
XII– Impactos em saúde, segurança e medicina do trabalho
Por ora, recomendamos:
1 - Em relação aos estatutos
- Não se aplica.
2 - Em relação às negociações coletivas
- Inclusão de cláusulas específicas.

XIII– Acesso à Justiça, custos e riscos sindicais (multas, indenização,
litisconsorte obrigatório nas ações de nulidade de cláusula)
Por ora, recomendamos:
1 - Em relação aos estatutos
- Avaliar necessidade de adaptação quanto ao risco de condenação judicial erepercussão
patrimonial
2 - Em relação às negociações coletivas
- Maior controle sobre o histórico da negociação.

XIV – Temas de natureza processual (Justiça do Trabalho)
Serão examinados em documento separado.
Brasília, 1º de setembro de 2017.
José Eymard Loguercio <
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Interpretações favoráveis aos trabalhadores e
inconstitucionalidades da reforma trabalhista
Por RICARDO GEBRIM com DANILO ULER CORREGLIANO, RONALDO TAMBERLINI
PAGOTTO e THIAGO BARISON (www.gebrimadv.com.br)
A Lei n. 13.467/2017 promove alterações em mais de 200 dispositivos da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, envolvendo tanto o Direito Material quanto o Processo do Trabalho.
Trata-se de uma contrarreforma moldada de acordo com a visão e os interesses dos empregadores. O objetivo geral é enfraquecer os empregados na relação com os patrões e dificultar o
acesso à Justiça, encarecendo e aumentando os riscos de uma ação judicial que busque garantir
direitos trabalhistas. A contrarreforma se apresenta como “modernizadora”, mas faz um retorno
aos padrões jurídicos de meados do século XIX.
Para fazer frente a esse cenário de desafios, publicamos este estudo na forma de questões, acrescidas de comentários em pontos que nos pareceram mais importantes, tudo com o objetivo de encontrar
soluções jurídicas para a defesa dos interesses dos trabalhadores e dos sindicatos profissionais.
São considerações que se embasam em nossa experiência de mais de três décadas de defesa
jurídica dos empregados e seus sindicatos. É preciso dizer, no entanto, que são considerações
feitas com o intuito de contribuir, sem a pretensão de exaustão, para a reflexão que o conjunto
dos operadores do Direito do Trabalho deve fazer neste momento histórico, a fim de preservar este
ramo do Direito enquanto instrumento social de proteção dos trabalhadores.

SOBRE A APLICAÇÃO DA NOVA LEI AOS PROCESSOS EM ANDAMENTO
1 - Quando a nova lei entra em vigor?
As mudanças em direito material e processual somente estarão vigentes a partir do dia 11 de
novembro de 2017, 120 dias a partir da data de publicação.
2 - As alterações valem para quem tem processo em andamento?
A regra geral é que as mudanças processuais comecem a valer a partir de 11 de novembro de
2017, inclusive para os processos em curso.
Nossa interpretação: as mudanças processuais que prejudicam os trabalhadores, dificultando
o acesso à Justiça devem ser questionadas e não deverão ser imediatamente aplicadas. Um exemplo histórico dessa realidade foi a invalidação da tentativa de instituir as comissões de conciliação
prévia como requisito para o ingresso da ação trabalhista.
3 - E os efeitos sobre os contratos de trabalho em vigor?
Os direitos se incorporam aos contratos. As mudanças que retiram direitos e estabelecem situações mais desvantajosas ao trabalhador somente deverão ser aplicadas aos contratos de trabalho iniciados a partir de 11 de novembro de 2017. Ainda assim, muitas dessas mudanças são
inconstitucionais e não se aplicarão, conforme veremos.
Nossa interpretação: por exemplo, no caso do trabalhador que atualmente recebe horas in
itinere (tempo gasto de percurso entre a portaria e o posto de trabalho), a regra se incorpora ao
seu contrato, mas a mudança na lei não deverá ser aplicada a este, pois o art. 468 da CLT veda a
alteração lesiva do contrato de trabalho.
E mais: se o trabalhador for demitido hoje, para ser recontratado com base na nova sistemática
legal, tal ato poderá ser enquadrado como fraude à legislação trabalhista, com fulcro no art. 9o da CLT1.
4 - O que muda para os acordos e convenções coletivas de trabalho?
A lei buscou conferir ao sindicato o poder de retirar direitos assegurados em lei, mediante negociação coletiva. Por isso, os sindicatos devem redobrar a atenção durante as negociações coletivas,
ancorados na mobilização dos trabalhadores para se defenderem dessas mudanças negativas.
Nossa interpretação: é um contrassenso o acordo coletivo ser menos protetivo que a lei, pois
isso afronta princípio geral do Direito do Trabalho. Continua valendo a regra de que as normas de >
“Art. 9o - Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a
aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação”.
1
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saúde e segurança não podem ser reduzidas, já que estão asseguradas pelo inciso XXII do art. 7o
da Constituição Federal.
5 - Tenho uma ação em fase de execução, algo mudará?
Nossa interpretação: em relação ao direito discutido na ação, nada mudará se a decisão houver transitado em julgado (quando não caibam mais recursos). Mas podem ocorrer mudanças
processuais relativas à execução.
6 - Ganhei uma ação, já recebi e continuo no trabalho recebendo no holerite o que ganhei na
ação. Algo muda?
Nossa interpretação: nada muda, pois há coisa julgada, conforme o art. 5o, XXXVI da
Constituição Federal.

AS 12 INCONSTITUCIONALIDADES FLAGRANTES NA LEI N. 13.467/2017
Neste tópico apontaremos as 12 inconstitucionalidades mais claras da “Reforma” e mais
adiante veremos os pormenores de cada uma das alterações, propondo interpretações conforme
a Constituição Federal. Até que o STF aprecie eventuais ações diretas de inconstitucionalidade —
cuja propositura desaconselhamos —, devemos, nos seguintes itens, arguir a inconstitucionalidade
em simples argumentos de mérito, forçando a apreciação dos tribunais regionais e do TST que é o
órgão competente para analisar a constitucionalidade das leis (art. 896, “a” e “c” da CLT).
Considerando a composição atual do STF e seus recentes posicionamentos contrários aos trabalhadores, não nos afigura uma boa iniciativa o ingresso de ações diretas de inconstitucionalidade, mas
sim a discussão pontual, em cada processo, sobre os retrocessos e inconstitucionalidades instauradas.
1 - A tentativa de permitir a terceirização de atividade principal.
A possibilidade de terceirização de qualquer atividade da empresa, inclusive a atividade principal,
antes proibida, tentou ser legalizada pela Reforma Trabalhista. A única exigência é que na hipótese
de serviços realizados nas dependências da empresa tomadora (a que “terceirizou” a contratação
por meio de uma intermediária, a “contratada”), o empregado terceirizado terá direito às mesmas
condições relativas à alimentação quando oferecida em refeitórios, serviços de transporte (ônibus
fretado, etc.), atendimento médico e ambulatorial dentro da tomadora, treinamento etc.
A terceirização de qualquer atividade, seja atividade-meio, seja atividade-fim (o que antes era
proibido pela Súmula 331/TST) promove o fortalecimento do empregador nas relações de poder
no local de trabalho, pois o empregado, embora subordinado diretamente à empresa tomadora,
se vê às voltas com uma empresa intermediária. A terceirização promove, também, a proteção do
patrimônio da atividade principal em relação aos débitos trabalhistas que a atividade como um
todo possa criar, pois as intermediárias têm patrimônio inferior. Assim, há um estímulo à falta de
responsabilidade.
Por fim, a terceirização promove a fragmentação da representação sindical dos trabalhadores,
uma vez que os terceirizados passam a ser representados por um sindicato distinto. Chama-se a
esse processo como um todo de “externalização” dos conflitos ou de “desresponsabilização” pela
gestão da mão-de-obra.
Antevendo a fragmentação das empresas, a Reforma estabelece no art. 5o-C que não podem ser
empresas intermediárias de mão de obra (“contratadas”) aquelas cujos titulares ou sócios tenham
prestado serviço à tomadora nos últimos 18 meses. E antevendo as demissões de empregados diretos
para a conversão em terceirizados, o art. 5o-D da Reforma estabelece apenas a carência de 18 meses
para que o empregado da tomadora que for demitido possa ser recontratado como terceirizado.
Enfim, o fato é que o novo art. 4o-A da CLT regulamentou a terceirização de todas as atividades da empresa. Segundo a nota técnica no 1 do MPT/SP, o dispositivo afronta o art.
7o, I da Constituição Federal. Para nós, a mudança também afronta a dignidade humana do
trabalhador, tratando a mão de obra como mera mercadoria (afrontando, ainda, o estatuto
da Organização Internacional do Trabalho - OIT). Igualmente, viola-se o caput do art. 7o da
Constituição que consagra diversos direitos dos trabalhadores, “além de outros que visem à
melhoria de sua condição social”.
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2 - A tentativa de excluir da apreciação da Justiça do Trabalho as ameaças e lesões a direitos
dos trabalhadores.
A Lei n. 13.467/17 (“Reforma Trabalhista”) acrescentou os parágrafos 2o e 3o ao art. 8o e o
§1o ao art. 611-A, ambos da CLT, que estabelecem:

Art. 8o. [...].
§2o. Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do
Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente
previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei.
§3o. No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho
analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico,
respeitado o disposto no art. 104 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade
coletiva.
Art. 611-A. [...].
§1o. No exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho observará o disposto no §3o do art. 8o desta Consolidação (grifo nosso).
O objetivo desses dispositivos é excluir da apreciação da Justiça do Trabalho as lesões e ameaças aos
direitos dos trabalhadores advindas das mudanças na lei ordinária e dos acordos e convenções coletivas.
No entanto, isso afronta a Constituição de 1988, cujo art. 5o, inciso XXXV prevê que “a lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
Interpretar a lei e as regras criadas nas relações individuais e coletivas significa verificar se
estão em conformidade com a Constituição e com os princípios do Direito do Trabalho. Isso exige
muitas vezes, sim, restringir o alcance de regras previstas em lei. Além disso, a experiência prática
traz situações novas que não encontram previsão legal: é também função do Poder Judiciário criar,
a partir dos princípios, direitos e obrigações ainda não previstas em lei.
Assim, os parágrafos 2o e 3o adicionados ao art. 8o e o §1o do art. 611-A da CLT são flagrantemente inconstitucionais.
Além disso, o art. 114, §2o, da Constituição Federal conferiu ao Poder Judiciário exatamente o
poder de criar normas e obrigações trabalhistas não previstas em lei, nestes termos:
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
[...]
§2o. Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado
às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a
Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente (grifo nosso).
Ao decidir o conflito, a Justiça do Trabalho cria nos dissídios coletivos, comumente, a obrigação
de reajustar os salários de acordo com índices oficiais. A sua única limitação é dada pelas disposições legais mínimas e as convencionadas anteriormente. Também por isso é inconstitucional tal
tentativa de mudança.
3 - A tentativa de exclusão dos trabalhadores em “teletrabalho” do direito à limitação da jornada de trabalho.
A “Reforma” acrescentou o inciso III ao art. 62 da CLT:
SEÇÃO II - DA JORNADA DE TRABALHO.
Art. 58 - A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, não excederá de 8 (oito) horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro
limite.
[...]
Art. 62 - Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo:
[...]
III - os empregados em regime de teletrabalho.
Esse dispositivo viola o art. 7o, inciso XIII da Constituição Federal, que prevê: “São direitos dos
trabalhadores...”, [...], XIII - “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”.
Viola porque pretende excluir o trabalhador em “teletrabalho” dessa limitação à jornada,
que é uma garantia à saúde do trabalhador, para que possa se dedicar à família, ao estudo,
ao lazer, ao descanso etc. >

51

Contraria a Constituição de 1988 porque ela não criou nenhum condicionamento à limitação da
jornada de trabalho (art. 7o, XIII): o limite de 8h diárias e 44h semanais é conceito de jornada de
trabalho normal aplicável, ademais, a qualquer trabalhador, já que o caput do art. 7o engloba essa
garantia dentro de um conjunto do que “são direitos dos trabalhadores...”, sem discriminá-los.
Assim, o texto constitucional determinou que esses direitos se aplicam a quaisquer trabalhadores,
sejam os que prestam serviços nas dependências do empregador, sejam os que prestam serviços
fora ou preponderantemente fora.
Qualquer prorrogação desse limite é, portanto, “trabalho extraordinário”.
É um objetivo geral de toda atividade econômica, segundo a Constituição da República “a
busca do pleno emprego” (art. 170, VIII, CF/88). A Lei n. 13.467/17 (“Reforma Trabalhista”) contraria esse objetivo porque pretende que não haja limitação da jornada para os trabalhadores em
teletrabalho e isso contribui para diminuir os empregos. Façamos uma conta simples: a cada 4
trabalhadores que façam 2 horas extras por dia (ou seja, que trabalhem 10h e não 8h), tem-se 1
emprego a menos, pois essas 2 horas extras multiplicadas por 4 trabalhadores equivalem a uma
jornada normal de 8h, isto é, a jornada a ser trabalhada por um outro empregado a ser contratado.
De modo que essa exclusão do teletrabalho do direito à limitação da jornada é flagrantemente inconstitucional.
4 - A tentativa de instituição de compensação mensal ou semestral de jornada por “acordo
individual”.
O art. 59, parágrafos §2o e §5o da CLT com a forma dada pela “Reforma Trabalhista” preveem:
Art. 59. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não
excedente de duas, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.
[...]
[Banco de Horas]
§2o. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção
coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente
diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de um ano, à
soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo
de dez horas diárias.
[...]
[Banco de Horas por acordo individual]
§5o. O banco de horas de que trata o §2o deste artigo poderá ser pactuado por acordo
individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de seis meses.
[Compensação mensal por acordo individual]
§6o. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito
ou escrito, para a compensação no mesmo mês.
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Esses dispositivos pretendem criar a possibilidade de que o empregador imponha ao empregado o Banco de Horas ou compensação mensal por “acordo individual”.
Essa tentativa viola o art. 7o, XIII da Constituição Federal que permite apenas a “redução da
jornada” e a “compensação de horários”, mas sempre “mediante acordo ou convenção coletiva
de trabalho” e em benefício do trabalhador, já que o caput do art. 7o trata dos direitos e garantias
do trabalhador, isto é, de suas proteções.
A Constituição submete à negociação coletiva a criação de regime de compensação porque
sabe que o trabalhador individualmente não está em condições de igualdade para negociar com o
patrão, que vai chantageá-lo com a ameaça de demissão para que aceite se submeter a um regime
favorável aos interesses do empregador. Só é possível haver negociação de verdade se o trabalhador estiver coletivamente organizado no sindicato, segundo o art. 7o, XIII da CF/88. Ao pretender
contornar isso, a “Reforma” incidiu, novamente, em flagrante inconstitucionalidade.
A compensação semanal é admitida pela jurisprudência do TST (Súmula 85/TST) porque respeita o limite semanal (44h) e porque traz, em algumas situações, um benefício ao trabalhador: extrapola o limite diário de 8h de segunda a quinta-feira, mas permite que o sábado fique todo livre,
permitindo que o trabalhador não tenha que se deslocar à empresa para cumprir as 4h faltantes.
Além disso, o Banco de Horas, em geral, é inconstitucional, porque na prática contorna o limite
de jornada à luz do interesse do empregador e porque viola a distinção criada pela Constituição
entre a hora trabalhada durante a jornada normal (até a 8a diária e a 44a semanal) e a hora extra
que é a trabalhada após esse limite. Essa distinção (art. 7o, XIII da CF/88) diz respeito ao valor
social e fisiológico da hora de trabalho. Após a 8a diária, a exigência de trabalho para o patrão
prejudica o contato do trabalhador com a sua família e prejudica também a reposição energética,

tanto física quanto psicológica, do trabalhador.
O Banco de Horas (art. 59, §2o e §5o da CLT segundo a “Reforma”) viola essa distinção Constitucional (art. 7o, XIII e XVI), pois a hora trabalhada após o limite constitucional é igualada no Banco
de Horas a qualquer hora do dia para efeito de folga. Uma vez que a energia gasta após o limite
diário de trabalho exige mais descanso para a recuperação do trabalhador, não só para efeito de
remuneração, mas também de recuperação energética, a hora extra que é depositada no banco
deveria valer no mínimo 50% a mais. Mas não é o que está previsto no §2o do art. 59 da CLT e por
isso também sua flagrante inconstitucionalidade.
5 - A tentativa de permitir por “acordo individual” a instituição de jornada de 12h de trabalho
por 36h de descanso.
Esse regime de trabalho extremamente agressivo à saúde (já que o limite diário é extrapolado em
4h) somente era aceito, antes da reforma, se cumpridas duas exigências: (I) se houvesse prova da
necessidade prática desse regime, como por exemplo no caso de médicos em sistema de plantão;
(II) se houvesse negociação coletiva com o sindicato profissional (acordo ou convenção coletiva).
Após a reforma, tenta-se permitir essa temeridade, a ser instaurada ao bel prazer do empregador, por “acordo” escrito com o empregado que, individualmente, como se sabe, não tem o mesmo
poder de negociação que a categoria organizada no sindicato.
A reforma traz ainda a possibilidade de que o intervalo de 1h para refeição e descanso seja suprimido e indenizado. Os descansos semanais remunerados serão considerados já quitados no salário
mensal (antes era exigido que não fossem absorvidos pelas folgas de 36h e que se somassem a elas).
Ainda, passou a permitir a prática da jornada 12x36 em atividades insalubres sem a necessidade
de o empregador obter licença prévia do Ministério do Trabalho. Vejamos as mudanças instituídas:
Art. 59-A. Em exceção ao disposto no art. 59 desta Consolidação, é facultado às partes,
mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de doze horas seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de
descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação.
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 [...].
[...]
Art. 60. Nas atividades insalubres, [...], quaisquer prorrogações só poderão ser acordadas
mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho
[...].
Parágrafo único. Excetuam-se da exigência de licença prévia as jornadas de doze horas de
trabalho por trinta e seis horas ininterruptas de descanso.
Essa tentativa é inconstitucional porque viola o art. 7o, incisos XIII e XXII da Constituição da
República:
Art. 7o. São direitos dos trabalhadores [...]:
[...]
XIII - 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;
[...]
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e
segurança; (grifo nosso).
Primeiro, a Constituição estabelece que a criação de regime de prorrogação da jornada
além do limite de 8h diárias exige negociação coletiva.
Segundo, a jornada de trabalho é matéria de saúde e segurança: após o limite constitucional, o trabalhador entra numa fase de grande desgaste físico e psicológico, aumentando os riscos de acidentes.
Terceiro, nas atividades insalubres, o desgaste e o risco à saúde humana são ainda maiores, de
modo que o fim da exigência de licença prévia da autoridade estatal viola o art. 7o, XXII da CF/88.
Quarto, a possibilidade de supressão do intervalo para refeição e descanso viola normas básicas de saúde humana e o citado XXII do art. 7o, CF/88. >
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6 - A tentativa de imposição de limitação na indenização por danos morais causados
pelo patrão.
Art. 223-G. [...].
[...]
§1o. Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga, a cada um dos
ofendidos, em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação:
I - ofensa de natureza leve, até três vezes o último salário contratual do ofendido;
II - ofensa de natureza média, até cinco vezes o último salário contratual do ofendido; III ofensa de natureza grave, até vinte vezes o último salário contratual do ofendido; IV - ofensa
de natureza gravíssima, até cinquenta vezes o último salário contratual do ofendido.
[...]
Essa tentativa de “precificar” e limitar a indenização pelos danos morais causados pelo empregador viola o princípio constitucional da isonomia, definido do art. 5o, caput: “todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza [...]”. A “Reforma” tenta instituir duas categorias
de pessoas: os cidadãos e os empregados, que se tornariam cidadãos de segunda categoria. Se
um cidadão qualquer sofrer dano moral causado por quem quer que seja, o Judiciário não estará
limitado para definir a indenização. Mas, segundo as novas regras, se for empregado ofendido pelo
patrão, sem nenhuma justificativa lógica, o Judiciário teria que agir de modo distinto e se submeter
a limites inexistentes para outras relações.
A nova legislação “precifica” os danos extrapatrimoniais e define que dois trabalhadores que
sofreram dano da mesma intensidade, circunstância, pelo mesmo ofensor, com o mesmo método
e a mesma gravidade terão indenizações distintas conforme o salário que receberem. Ou seja: ficou barato causar danos a trabalhadores com baixos salários, o que também viola o art. 5o, caput
e o art. 7° XXXII da Constituição de 1988, que estabelece a clara “proibição de distinção entre
trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos”.
7 - A tentativa de submeter a empregada gestante ou lactante a condições insalubres de trabalho em graus médio e mínimo.
Art. 394-A. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de:
[...]
II - atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, quando apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento
durante a gestação;
III - atividades consideradas insalubres em qualquer grau, quando apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a lactação.
A “Reforma” viola o art. 7o, XII da CF/88, que prevê a: “redução dos riscos inerentes ao
trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança”. A tentativa de criar meios de
submeter a gestante e a lactante a ambientes insalubres em graus médio e mínimo é um
retrocesso em relação à Lei n. 13.287/2016 que estabelecia (art. 394-A da CLT) a obrigação
patronal de afastamento da gestante ou da lactante de qualquer ambiente insalubre. Ao invés
de reduzir os riscos, aumenta-os, e, por isso, é inconstitucional.
8 - A tentativa de permitir “acordo individual” sobre as pausas obrigatórias para a empregada
amamentar o bebê.
A CLT prevê no art. 396 duas pausas de 30 minutos para amamentação de filho de até 6 meses
de idade ou mais, a depender de prescrição médica. A “Reforma” tenta submeter essa questão a
“acordo individual” com o patrão:
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Art. 396. Para amamentar o próprio filho, até que este complete 6 (seis) meses de idade, a
mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 (dois) descansos especiais, de meia
hora cada um.
§1o. Quando o exigir a saúde do filho, o período de 6 (seis) meses poderá ser dilatado, a
critério da autoridade competente.
§2o [Acrescentado pela “Reforma”]. Os horários dos descansos previstos no caput deste
artigo deverão ser definidos em acordo individual entre a mulher e o empregador.

Qualquer alteração da jornada que implique “compensação de horários” depende de acordo ou
convenção coletiva de trabalho, nos termos do inciso XIII do art. 7o da Constituição Federal. Por
tentar contornar essa exigência, a “Reforma” incorre em inconstitucionalidade.
No mérito da questão, o citado §2o da CLT “reformada” estabelecerá o fim das pausas durante
a jornada, estabelecendo-se que a empregada lactante vá para casa 1h mais cedo. No entanto, é
sabido que os bebês não podem ficar as 7h da jornada da mãe sem mamar. Por essa razão, essa
medida viola também o direito da criança “à vida, à saúde e à alimentação” (art. 227 da CF/88).
9 - A tentativa de instituir um contrato de trabalho “intermitente”.
Art. 443. [...].
§3o. Considera-se 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.
[...]
Art. 452-A. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve
conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor
horário do salário mínimo ou àquele devido aos demais empregados do estabelecimento
que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não.
[...]
A Reforma cria o conceito de trabalho intermitente, como sendo aquele descontínuo, 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. Isso significa a possibilidade de retorno ao recebimento por hora trabalhada, podendo, ao final do mês, o
trabalhador receber menos do que o salário-mínimo. Isso viola o direito constitucional ao saláriomínimo, que garanta a subsistência do trabalhador e de sua família, inclusive nas atividades que
imponham variação da quantidade de trabalho e de remuneração, nestes termos:
Art. 7o. São direitos dos trabalhadores [...]:
[...]
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, 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, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;
[...]
VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;
Resta evidente que o “contrato intermitente” instituiria a possibilidade de variação da quantidade de trabalho e de remuneração sem, contudo, garantir o salário- mínimo ao empregado,
que não pode assumir os riscos da atividade econômica, prerrogativa esta do empregador que,
por isso, fica com os lucros da atividade.
A Reforma estabelece (§6o, art. 452-A), ainda, que o empregador deverá pagar ao empregado “ao final de cada período de prestação de serviços” as férias proporcionais com um
terço, o 13o salário proporcional, o descanso semanal remunerado e eventuais adicionais
salariais (periculosidade, se o caso, por exemplo). A instituição dessa rescisão contratual proporcional e constante ao longo da relação intermitente gera uma provável consequência nefasta e inconstitucional: a frustração do direito às férias enquanto pausa remunerada anual
para descanso. Mesmo tendo previsto o direito às férias após 12 meses de contrato (§9o do
art. 452-A), fica a pergunta: o trabalhador receberá novamente um salário acrescido de 1/3?
Se lhe for descontado nessa pausa anual as férias proporcionais pagas na intermitência do
contrato, então o art. 7o, XVII da CF/88 foi violado: “gozo de férias anuais remuneradas com,
pelo menos, um terço a mais do que o salário normal”.
10 - A tentativa de criar a prevalência de “acordo individual” sobre acordo ou convenção
coletiva de trabalho para os empregados de nível superior e que recebam salário superior a
duas vezes o teto previdenciário.
Essa tentativa vem pela inclusão do parágrafo único ao art. 444 da CLT: >
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Art. 444. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes
interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos
contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes.
Parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no art. 611-A desta Consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de diploma de nível
superior e que perceba salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos
benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
Nos casos dos contratos com empregados portadores de diploma de nível superior e com salário mensal igual ou superior a duas vezes do limite máximo dos benefícios do Regime Geral da
Previdência Social (R$ 11.062,62 em 2017), a “reforma” tenta validar os termos contratuais como
sendo de livre estipulação e com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos
coletivos. Com isso, ela cria a possibilidade de exclusão da Legislação Trabalhista enquanto patamar mínimo de proteção para esse tipo de empregado que, embora seja mais bem remunerado e
tenha formação universitária, não poderá por isso negociar em pé de igualdade com o empregador
e verá garantias legais destinadas à proteção da saúde humana serem ameaçadas por “negociação individual”.
A inconstitucionalidade está na tentativa de negar para esses trabalhadores específicos poder
jurídico à negociação coletiva, que, quando traz benefício ao trabalhador, não recebeu da Constituição nenhum limite, muito menos um limite imposto por “acordo individual”.
Art. 7o. São direitos dos trabalhadores [...]:
[...]
XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;
Essa tentativa deixa claro o propósito de que esse empregado qualificado e bem remunerado
seja obrigado a abrir mão da lei trabalhista enquanto patamar mínimo de proteção humana. Esquece-se de que há na Constituição a proibição de discriminação dos trabalhadores. O art. 7o,
inciso XXXII institui a “proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre
os profissionais respectivos”. A legislação ordinária e a Constituição (art. 7o, XXII) preveem medidas de proteção à saúde e à segurança do trabalhador que não deixam de valer só porque ele é
qualificado ou bem remunerado.
11 - A tentativa de instituir a prevalência do negociado sobre o legislado, de criar a possibilidade de renúncia coletiva da proteção legal e de limitar o prazo de validade das normas coletivas.
Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei
quando, entre outros, dispuserem sobre:
[...]
VIII - teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente;
[...]
XII - enquadramento do grau de insalubridade;
XIII - prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades
competentes do Ministério do Trabalho;
[...]
§1o. No exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho observará o disposto no §3o do art. 8o desta Consolidação.
§2o. 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.
[...]
Art. 614. [...]
[...]
§3o. Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a dois anos, sendo vedada a ultratividade.
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Esbarra na Constituição toda norma que busque permitir, por qualquer meio que seja, inclusive
por negociação coletiva, a criação de regras que sejam desfavoráveis ao trabalhador em relação
ao parâmetro legal. A Constituição prevê no caput do art. 7o o princípio protetor e o do não retro-

cesso social: “São direitos dos trabalhadores [...] além de outros que visem à melhoria de sua
condição social”. Para garantir esse objetivo, está estabelecido que não se pode “excluir da apreciação” da Justiça do Trabalho “lesão ou ameaça a direito dos trabalhadores”, mesmo que essa
ameaça venha da lei ou de negociação coletiva.
No texto citado acima, há inconstitucionalidade na tentativa de instituição de “teletrabalho” que
não respeite o limite constitucional à jornada (CF/88, art. 7o, XIII) e de “contrato intermitente” que viole
a garantia do salário-mínimo, mesmo para remuneração variável (CF/88, art. 7o, VII).
Há inconstitucionalidade na tentativa de permitir que negociação coletiva estabeleça o enquadramento do grau da insalubridade porque a garantia “de redução dos riscos inerentes ao trabalho” (inciso XXII, art. 7o, CF/88) exige que esse enquadramento respeite parâmetros técnicos,
fixados pelo Estado por meio do Ministério do Trabalho. Fixar padrão remuneratório inferior ao da
lei de modo oblíquo pela alteração do enquadramento da insalubridade é retrocesso social para
a categoria atingida e discriminação injusta dela em relação aos demais trabalhadores à luz do
parâmetro técnico fixado nas Normas Regulamentadoras, o que, por sua vez, viola o art. 7o, XXXII,
que proíbe discriminação entre profissionais.
A tentativa de limitação do prazo de duração da norma coletiva e de impedimento de sua ultratividade (continuar valendo na hipótese de ausência de negociação posterior) é uma tentativa de
limitar o que a Constituição não limitou: o poder das negociações coletivas de criar normas mais
benéficas aos trabalhadores (art. 7o, XXVI, CF/88).
12 - A tentativa de livrar o empregador da obrigação de submeter à negociação coletiva a
intenção de realizar dispensa coletiva de empregados.
Art. 477-A. As dispensas imotivadas individuais, plúrimas ou coletivas equiparam-se para
todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de
celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação.
Essa tentativa de contornar as autoridades e os sindicatos é inconstitucional porque
fere o art. 7o, inciso I da CF/88: “relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa [...];”.
A Seção de Dissídios Coletivos do TST, em julgamento de dispensa coletiva, estabeleceu que:
[...] a ordem constitucional e infraconstitucional democrática brasileira, desde a Constituição de 1988 e diplomas internacionais ratificados (Convenções OIT n. 11, 87, 98,
135, 141 e 151, ilustrativamente), não permite o manejo meramente unilateral e potestativista das dispensas trabalhistas coletivas, por de tratar de ato/fato coletivo, inerente ao Direito Coletivo do Trabalho, e não Direito Individual, exigindo, por conseqüência,
a participação do(s) respectivo(s) sindicato(s) profissional(is) obreiro(s) [...] (TST, Seção
de Dissídios Coletivos – SDC, processo RO-DC n. 30900-12.2009.5.15.0000, Rel. Maurício Godinho Delgado, DEJT 4/9/2009).
Portanto, se a Constituição garante a proteção da relação de emprego e se a dispensa coletiva
é um ato jurídico coletivo, é inconstitucional a tentativa da “Reforma” de contornar essas barreiras.

A REFORMA TRABALHISTA PONTO A PONTO AS TENTATIVAS DE MUDANÇA
E AS INTERPRETAÇÕES EM DEFESA DOS TRABALHADORES
1 - Grupo econômico
A nova lei tenta blindar o patrimônio pessoal dos sócios das empresas que lesam direitos trabalhistas. Além disso, quer acabar com a configuração do grupo econômico, através da inclusão
do § 3o do art. 2o da CLT:
Art. 3o. [...].
[...]
§3o. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias,
para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão
de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.
Nossa interpretação: quando um empresário é sócio-proprietário de duas ou mais empresas,
a “demonstração do interesse integrado”, da “efetiva comunhão de interesses” e da “atuação conjunta das empresas” não se limita ao objeto da produção ou serviço. Comprovam o enquadramento >
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nesses novos três conceitos, não definidos em outros dispositivos legais, quaisquer dos seguintes
elementos: a mesma clientela, a utilização dos mesmos bens que compõem o fundo de comércio,
é dizer, as mesmas matérias primas na cadeia produtiva, os mesmos fornecedores, a tecnologia,
o know-how, a gestão de mão de obra ou, o mais importante, a mesma inteligência organizacional
que o proprietário leva para suas diferentes empresas. É irrelevante o fato de as empresas atuarem em ramos econômicos distintos.
2 - Hora extra por permanência no local de trabalho
A mudança afasta o pagamento de hora de trabalho se houver permanência na empresa em
razão de lazer, proteção diante de chuva, falta de segurança, troca de roupa ou uniforme (quando
não houver obrigatoriedade de realizar a troca dentro da empresa).
Nossa interpretação: essa obrigatoriedade em realizar a troca de uniforme dentro da empresa
não deverá ser interpretada como faculdade do empregador, senão como uma necessidade prática. Isto é, toda vez que o uniforme exigir tempo adicional para ser vestido, então tal procedimento
deverá ser feito no interior da empresa. O próprio conceito de empregador (art. 2o da CLT), que
assume os riscos do empreendimento, impõe essa interpretação.
3 - Hora In Itinere
O tempo que o trabalhador precisa para ocupar seu posto desde a portaria principal, ou em
locais distantes sem transporte oferecido pela empresa, não será mais remunerado, nos termos
do novo art. 58, §2o da CLT. No mais, ao se referir a “posto” e não mais a “local” de trabalho,
abre-se a brecha para a má prática em que terceirizados transitem entre um tomador de serviço
e outro, sem o devido cômputo.
Nossa interpretação: trata-se de um absurdo, pois se trata de tempo que o trabalhador não
está com sua família, ou mesmo em descanso. Uma clara afronta à melhoria da condição social
do trabalhador (art. 7o da CF/88).
4 - Férias fracionadas
Foi extinta a exigência de férias de 30 dias de uma só vez para os de idade inferior a 18 anos e acima de 50 e permite que um acordo individual divida as férias em até 3 partes, sendo uma de no mínimo 14 dias. Permite, ainda, aos trabalhadores em tempo parcial, a venda de 1/3 das férias adquiridas.
Nossa interpretação: apesar de alguns trabalhadores assim preferirem, tal alteração joga por
terra o direito à desconexão do trabalho. No mais, os acordos individuais entre patrão e empregado nunca são totalmente equitativos. Assim, se o trabalhador provar que houve coação para
assinar o pedido de fracionamento das férias, a empresa poderá ser condenada judicialmente
ao seu pagamento em dobro (art. 137 da CLT).
5 - Dano moral
Estabeleceu-se um padrão de indenização adotando como critério o impacto do dano e o salário do ofendido:
I – ofensa de natureza leve, até três vezes o último salário contratual do ofendido;
II – ofensa de natureza média, até cinco vezes o último salário contratual do ofendido;
III – ofensa de natureza grave, até vinte vezes o último salário contratual do ofendido;
IV - ofensa de natureza gravíssima, até cinquenta vezes o último salário contratual do ofendido.).
Nossa interpretação: A nova legislação “precifica” os danos extrapatrimoniais e define que dois
trabalhadores que sofreram dano da mesma intensidade, circunstância, mesmo ofensor, mesmo
método, mesma gravidade etc. terão indenizações distintas a partir do salário. Torna-se barato
causar dano a trabalhadores de baixos salários. Pelos motivos que já aduzimos acima, esse dispositivo exala incontornável inconstitucionalidade.
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6 - Regulação dos danos morais e extrapatrimoniais
A responsabilização de quem causa dano a outra pessoa, ainda que moral (pessoa física) ou
extrapatrimonial (pessoa jurídica) já é regulada na Constituição (art. 5o, X) e no Código Civil (artigos 186, 187, 927 e seguintes), pois os bens protegidos são os mesmos independentemente
da relação em que se insiram. A reforma busca discriminar os trabalhadores impondo limites ao
judiciário na condenação das empresas causadoras de danos morais.
Além do limite já citado acima, com a “precificação” dos danos e a discriminação de acordo
com a renda do ofendido, a reforma estabelece que o ofendido ou mesmo a vítima em caso de
acidente de trabalho fatal “são os titulares exclusivos” do direito à reparação. Com isso a reforma
pretende impedir que os sucessores (viúva, filhos etc.) possam pleitear na Justiça reparações por
danos materiais ou morais sofridos pela vítima-empregado em face do empregador.

A reforma indica quais são os bens tutelados da pessoa jurídica: imagem, marca, nome, segredo empresarial e sigilo de correspondência. O objetivo é ameaçar os empregados, caso expressem
opiniões críticas aos empregadores.
Nossa interpretação: Limitar o acesso à Justiça para a reparação de um dano somente ao ofendido é inconstitucional, pois desconsidera os bens extrapatrimoniais que uma família carrega após
o falecimento do trabalhador. Por exemplo, um trabalhador é injustamente acusado de ter furtado
valores da empresa, e é demitido por justa causa. Antes de ingressar com a ação, o trabalhador
falece. Como seria lógico impedir que a família ingressasse com uma ação querendo “passar a
limpo” essa história? Não seria justo que a família pretendesse reparar a injusta acusação que
repousou sobre seu membro já falecido?
7 - Supressão do Intervalo Intrajornada (Refeição / Descanso)
Antes da mudança, a supressão total ou parcial resultava na obrigação de pagar a hora inteira
e não apenas o tempo que foi suprimido, nos termos da Súmula no 437 do TST. Isso funcionava
como uma “multa” para desestimular essa prática atentatória à saúde do trabalhador.
A reforma prevê que, em caso de redução do tempo do intervalo, somente o tempo faltante para
se completar 1h será pago como hora extraordinária.
A reforma permite, além disso, a redução do tempo de intervalo para compensação do tempo
suprimido no começo ou final da jornada (entrar mais tarde ou sair mais cedo).
Nossa interpretação: por se tratar de norma de saúde, o intervalo não pode ser limitado
pelo legislador infraconstitucional, o que atrai a tese da inconstitucionalidade nesse particular. Isso para além da contradição com o princípio da melhoria social da condição do
trabalhador, também de acento constitucional.
8 - Equiparação salarial
O pedido de equiparação se tornou muito mais difícil de conseguir. Ou ficou ainda mais fácil
para a empresa ter duas pessoas fazendo as mesmas coisas, com as mesmas responsabilidades,
a mesma quantidade e perfeição e, no entanto, recebendo salários distintos. As condicionantes
para o reconhecimento da Equiparação foram alteradas e quase inviabilizam o pleito. As mudanças são: o paradigma (trabalhador referência com maior salário) precisará trabalhar na mesma
unidade (ficando vedada a indicação de paradigmas remotos); o tempo de trabalho não superior a
2 anos que antes era considerado somente em relação ao tempo na função agora exige que não
haja entre paradigma e equiparando diferença de tempo na empresa superior a 2 anos.
Por fim, o Plano de Cargos e Salários não precisa de Homologação, favorecendo a construção
de Planos meramente para obstar as ações de equiparação; e as promoções poderão ser feitas por
merecimento ou antiguidade, e não mais pelos dois critérios alternados.
Nossa interpretação: planos de Cargos “fajutos”, que são inviáveis e meramente próforma, deverão ser rechaçados pelo Judiciário, por revestirem intentos de fraude à lei trabalhista (art. 9o da CLT) e à isonomia salarial (art. 5o, I). No mais, conforme o caso, poderá
o juiz relativizar a exigência de paradigma na mesma unidade, no caso de não haver mais
trabalhadores nesta unidade.
9 - Trabalho em tempo parcial
Pela nova lei, o trabalho em regime de tempo parcial é aquele cuja duração não excede 36 semanais (antes eram 25 horas semanais), sem a possibilidade de horas extras semanais, ou, ainda,
aquele trabalho cuja duração não excede a vinte e seis horas semanais, com a possibilidade de
acréscimo de até seis horas extras semanais.
Nossa interpretação: a possibilidade de compensação fora do módulo semanal figura como inconstitucional, eis que o art. 7o, III da CF/88 faculta a compensação de horários somente nessa base
semanal. Ademais, a elevação das 25 para 36 horas a fim de caracterizar o trabalho em tempo parcial
é ilegal, pois a jornada de 36 horas já existe para algumas categorias como sendo jornada comum.
10 - “Pejotização”
A tentativa da lei é de que a contratação do autônomo com ou sem exclusividade, de forma
contínua ou não, afastaria a qualidade de empregado. Isso permitiria a contratação de qualquer
pessoa na condição de Pessoa Jurídica e não como empregado.
Nossa interpretação: se estiverem presentes os requisitos do vínculo de emprego, ainda será
caracterizada a fraude no contrato de serviços. Aqui, a argumentação deverá se preocupar com
a prova da subordinação, fortalecendo as teses mais ampliativas quanto à caracterização desta.
No mais, as despedidas para recontratação como PJ deverão ser invalidadas pelo Judiciário, por
afrontarem o direito constitucional da proteção contra a despedida arbitrária (art. 7o, I da CF/88). >
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11 - Compensação
Permitiu-se a instituição de regime de compensação mensal (antes era somente semanal) a
partir de acordo individual, tácito ou escrito.
Antes da reforma, a exigência de horas extras habituais descaracterizava o regime de compensação semanal em funcionamento. Exemplo: como a jornada semanal é de 44h, é muito comum o
acordo de compensação semanal para evitar que o empregado tenha que ir à empresa no sábado
para trabalhar 4h. Por acordo individual, era permitido que essas 4h fossem pulverizadas na semana (ex.: 1h a mais de segunda a quinta sem ser paga como hora extra) para evitar que fossem
trabalhadas aos sábados, que ficavam livres. Mas se o empregador exigisse horas extras, isso
descaracterizava o acordo de compensação e passava a ser devido o adicional de 50% sobre essa
1h a mais de segunda a quinta. Com a reforma, isso não acontece mais e a prestação de horas extras habituais não descaracteriza a compensação, embora prejudiquem o regime de pausas para
recuperação da energia do trabalhador.
Nossa interpretação: a mesma inconstitucionalidade apontada acima, no que diz respeito ao
banco de horas.
12 - Limpeza e uso de uniformes
Pela tentativa de mudança, cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada.
Nossa interpretação: muito embora a “Reforma” estabeleça que o uniforme deva atender ao interesse do empregador, prevê, contraditoriamente, que, regra geral, é do empregado a obrigação de
higienização do uniforme, salvo nas hipóteses em que forem necessários procedimentos ou produtos
diferentes dos utilizados para a higienização das vestimentas de uso comum. Com isso, desvirtua-se o
próprio art. 2o da CLT, que define que o empregador assume os riscos do empreendimento. Tal contradição enfraquece a força normativa dessa alteração, podendo o juiz analisar a sua validade caso a caso.
13 - Parcelas que não integram a remuneração
“As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio- alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não
integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não
constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário”. (§2o do
art. 457 da CLT, modificado pela Reforma).
Com essa mudança, mesmo que certas parcelas tenham por objetivo retribuir o trabalho, estarão por ficção legal excluídas da remuneração, de modo que sobre elas não incidem recolhimentos
para o FGTS nem para o INSS, causando ao trabalhador uma futura redução na multa rescisória
(calculada sobre o FGTS depositado ao longo do contrato) e no valor do benefício previdenciário.
A CLT previa nesse artigo uma proteção contra a fraude consistente em disfarçar o salário de
“ajuda de custo”, isto é, um adiantamento que o empregador faz em dinheiro ao empregado para
que execute o serviço (exemplo: diária de viagem para serviço externo) e que era descontado ao
final do mês no contracheque. A CLT presumia essa fraude em “diárias de viagem” identificadas no
demonstrativo de pagamento salarial com valor 50% superior ao do salário do empregado, o que
exigia que o empregador provasse que realmente eram adiantamentos para a execução do serviço
e não salário disfarçado para escapar dos reflexos em verbas contratuais e recolhimentos para
o INSS. A reforma simplesmente tenta pôr fim a essa presunção, facilitando esse tipo de fraude.
Nossa interpretação: em atenção ao art. 9o da CLT, qualquer tentativa de fraude à legislação
trabalhista, no que tange à consideração do salário, deverá ser rechaçada.
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14 - Fim da regulamentação das gorjetas
A Lei n, 13.419/2017, anterior, portanto, à Reforma, estipulava uma série de regras (parágrafos
3o a 11 do art. 457) para pôr fim aos conflitos em torno das gorjetas. Em síntese, a Lei previa duas
possibilidades: (I) ou o empregador poderia reter as gorjetas, declará-las na contabilidade, utilizá
-las em parte para o pagamento dos encargos trabalhistas (reflexos, FGTS, INSS) e passar o restante na remuneração aos empregados (e com isso se evitava a fraude consistente em “roubar” as
gorjetas); (II) a estipulação de outras regras por meio de negociação coletiva, com a participação
do sindicato profissional. A “Reforma Trabalhista” elimina essa regulamentação e volta a facilitar
aos patrões a simples apropriação das gorjetas.
Nossa interpretação: também em atenção ao art. 9o da CLT, qualquer tentativa de fraude à
legislação trabalhista, no que tange à consideração do salário, deverá ser rechaçada.

15 - O recebimento de gratificação por exercício de função especial deixa de se incorporar ao
contrato mesmo após 10 anos de exercício
A Jurisprudência (Súmula 372 do TST) construiu a regra segundo a qual o empregado que tenha
recebido gratificação por exercício de função especial por mais de 10 anos não perde o direito a
tais pagamentos mesmo se venha a ser revertido ao cargo normal, por força do princípio da estabilidade financeira do contrato. No mesmo sentido, a Jurisprudência previa que “mantido o empregado no cargo comissionado”, não poderia o empregador reduzir o valor da comissão.
A Reforma tenta pôr fim a essas regras: mesmo se ultrapassado 10 anos, não se assegura ao
empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente.
Nossa interpretação: essa tentativa de mudança é inconstitucional porque viola o princípio
da irredutibilidade de salários (art. 7o, VI, CF/88). Após 10 (dez) anos o empregado estruturou
toda a sua vida com base na remuneração superior em 40% garantida para o cargo de confiança (art. 62, parágrafo único da CLT).
16 - Uma nova hipótese de dispensa com justa causa
O artigo 482 prevê as hipóteses nas quais o empregador pode rescindir o contrato como uma
punição. A Reforma acrescenta uma nova hipótese (alínea “m” do art. 482), a perda da habilitação
para dirigir veículos ou a perda dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão,
em decorrência de conduta dolosa do empregado.
Nossa interpretação: É ônus do empregador provar o dolo na perda da habilitação para dirigir. No
mais, a perda dos requisitos para o exercício da profissão é sempre presumível o não dolo, porque
ninguém em sã consciência vai querer se prejudicar, somente para obter alguma vantagem no trabalho. Por exemplo, que razões teria um advogado para intencionalmente ter a habilitação do exercício da profissão suspensa ou revogada? Retornando ao escritório sem a OAB, ele não obteria uma
promoção, senão um rebaixamento de funções. Ou seja, é pouco crível que alguém se prejudique a
tal ponto.
17 - Empregados não registrados
As multas em caso de ausência de registro de empregados serão reajustadas pela Taxa Referencia Diária - TRD (um índice que não recompõe a inflação). Em breve, as multas tornar-se-ão
simbólicas, o que vai estimular o trabalho informal.
Nossa interpretação: A correção das multas deverá ser reajustada anualmente, sob pena
de perder sua força inibitória. Caso não o sejam, o Judiciário poderá interpretar sua correção
conforme a Constituição, de modo a viabilizar uma correta inibição à fraude, revigorando o
art. 7 o da CF/88.
18 - Extinção do contrato por mútuo acordo
A Reforma cria a possibilidade de extinção do contrato por mútuo acordo entre empresa e
empregado, caso em que será devido ao empregado 50% do aviso prévio indenizado e multa de
20% do FGTS (na dispensa por iniciativa do empregador a multa é de 40%). As demais verbas rescisórias deverão ser pagas na integralidade (férias vencidas e proporcionais com mais 1/3, 13o
salário proporcional). Essa modalidade de fim de contrato permitirá ao empregado sacar 80% do
saldo de seu FGTS, mas não dará direito ao recebimento do seguro desemprego.
Nossa interpretação: Nenhum acordo desse calibre poderá ser feito sem assistência sindical. Muitas vezes, por esses acordos interessarem mais ao patrão, o olhar do juiz deverá
procurar a fraude, que fia comprovada com a recontratação do trabalhador tempos depois,
indicando que foi forçado a extinguir o contrato por “mútuo” acordo com a promessa de recontratação posterior.

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES EM DIREITO COLETIVO DO TRABALHO:
NOVOS DESAFIOS PARA OS SINDICATOS PROFISSIONAIS.
1 - Dispensa coletiva
Normas internacionais e decisões dos Tribunais vinham estabelecendo a obrigação ao empregador de submeter a sua pretensão de realizar dispensas coletivas à negociação com o sindicato profissional. A Reforma excluiu expressamente esse diálogo, tentando facilitar e baratear
aos empregadores as dispensas massivas.
Nossa interpretação: Esse item da lei é inconstitucional, como apontamos na 12a flagrante
inconstitucionalidade. >
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2 - Plano de Demissão Voluntária ou Incentivada
Se o PDV estiver previsto em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho terá por consequência
o seguinte: se o empregado aderir, em troca das vantagens que há de receber por sua saída abrirá
mão de poder discutir na Justiça qualquer outra questão do contrato, do qual se considerará, por
ficção, que o empregador está totalmente quitado, salvo previsão em contrário no Acordo ou Convenção Coletiva que instituir o PDV. Um exemplo de possível violação grave a direitos fundamentais
é o do empregado que adere ao PDV e, mais tarde, descobre que adquiriu doença por força do
trabalho que executava: segundo essa nova regra, não poderá pedir reparação na Justiça e terá de
dar-se por satisfeito com as vantagens que recebeu para sair da empresa.
Nossa interpretação: os sindicatos devem ter atenção redobrada na hora de assinar PDVs. De
todo modo, a quitação geral e plena dada qualquer instrumento extrajudicial é inconstitucional,
pois impede o acesso ao Poder Judiciário.
3 - Fim da assistência sindical no pagamento de verbas rescisórias e ampliação do prazo
As verbas rescisórias devem ser pagas em 10 dias, a contar do término do contrato (antes,
deveriam ser pagas no dia seguinte ao término do aviso prévio trabalhado, ou dez dias após a
concessão do aviso prévio indenizado). Além disso, a Reforma exclui a participação do sindicato
profissional na homologação da rescisão, o que o afasta do trabalhador num momento tão importante do contrato.
Nossa interpretação: sugerimos a realização de campanhas permanentes de sindicalização e
de oferecimento gratuito do serviço de revisão da rescisão contratual no departamento jurídico
do sindicato. Para evitar discussões judiciais, acordos e convenções coletivas deverão prever a
obrigatoriedade da assistência sindical na homologação. Nada obsta, ademais, que o Judiciário
invalide demissões de uma empresa que sistematicamente sonega verbas trabalhistas sem que o
sindicato esteja presente nas homologações para assistir os trabalhadores. Nesse caso, condenações por danos sociais caberiam perfeitamente.
4 - Termo de quitação anual do contrato de trabalho.
A “Reforma” reintroduz, pelo novo art. 507-B, essa antiga prática que tem por finalidade legalizar violações anteriores. A nova regra dá esse poder ao sindicato e, com isso, estimula o conflito
entre o este e o empregado que estiver pressionado individualmente pelo empregador a aceitar a
“quitação anual” como condição para manter o emprego. Antes da “Reforma”, uma vez que a Lei
não possibilitava esse tipo de chantagem, ela sequer era cogitada, e o empregado sempre poderia
recorrer mais tarde ao Judiciário para reaver o que tivesse direito, ainda que houvesse aceitado
um “ajuste” individual sob pressão. Agora, se o sindicato participar da fraude, a lei tenta fazer com
que o Judiciário não intervenha.
Nossa interpretação: orientamos que o sindicato, como política oficial, caso não seja possível
se opor a estes termos, responda às solicitações dos trabalhadores e esteja presente para evitar
que direitos sejam sonegados.
5 - Representação dos empregados nas empresas
Criou-se, com o art. 510-A e seguintes, a comissão de representantes dos trabalhadores
nas empresas.
Nossa interpretação: orientamos os sindicatos, notificados por comissões de empresa, a jamais recusar a assumir as negociações. E, desde já, iniciem o processo de eleição de representantes na empresa, uma vez que os acordos coletivos terão um peso maior (no caso de não ser
barrada a absoluta prevalência do acordo sobre a convenção coletiva).

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES EM DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO
1 - Contagem dos prazos em dias úteis
Tal medida poderá aumentar o tempo dos processos até sua finalização.
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2) Justiça gratuita
Antes, bastava que o trabalhador declarasse que não possuía condições de arcar com os custos
de um processo para que ele fosse isentado do pagamento de custas processuais (2% do valor
da causa) e honorários periciais. Tal declaração tinha um peso, cabendo à empresa provar o contrário. Agora, o trabalhador que recebe salário superior a R$ 2.212,52 (40% do teto do INSS) terá
que provar a insuficiência de recursos e dependerá da decisão do juízo.

Tratando-se de empregado que não tenha obtido o benefício da Justiça gratuita, ou isenção de
custas, o sindicato que houver intervindo no processo responderá solidariamente pelo pagamento
das custas devidas.
No caso de não pagamento das custas, será feita execução da respectiva importância.
Nossa interpretação: temos uma inconstitucionalidade que afasta a apreciação do Poder Judiciário, pois cerra as portas da Justiça ao trabalhador. No mais, parece ilógico condenar solidariamente o sindicato, notadamente após a extinção da contribuição sindical obrigatória.
3 - Pagamento dos honorários periciais
Mesmo tendo o benefício da Justiça gratuita, o trabalhador que pedir algum direito que exija
perícia (periculosidade, insalubridade, médica, contábil, etc.) e for vencido na demanda terá que
pagar os honorários periciais, no caso de ter obtido êxito em outros pedidos (no mesmo ou em
outro processo trabalhista). Ainda se criou a possibilidade de pagamento parcelado dos honorários
do perito.
Nossa interpretação: outra inconstitucionalidade que afasta a apreciação do Poder Judiciário.
O acesso à Justiça resta dificultado, pois os pedidos que exigem perícia, por mais evidentes que
sejam na realidade, serão represados, pois os trabalhadores terão receio de gastar valores de que
não dispõem. O juiz mais sensato deverá pura e simplesmente não aplicar essa exigência legal,
por inconstitucional.
4 - Honorários advocatícios sucumbenciais
Se o trabalhador perder total ou parcialmente o processo, terá que pagar honorários advocatícios à parte contrária, de 5 a 15% do valor da causa. Se tiver o benefício da justiça gratuita, a
exigência do pagamento fica em suspenso por dois anos do fim do processo. Se, nesses dois anos,
o advogado da parte contrária não provar que o trabalhador deixou de ser pobre na acepção legal,
então a dívida de honorários prescreve.
Nossa interpretação: somente deverão ser cobrados honorários advocatícios em caso de improcedência total da demanda.
5 - Indenização por danos processuais
Supostamente para evitar reclamações ou alegações falsas, foi instituída a responsabilidade
pela má-fé processual. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como reclamante,
reclamado ou interveniente. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II – alterar a verdade dos fatos;
III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI – provocar
incidente manifestamente infundado;
VII – interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
O juiz pode condenar de ofício (independente de pedido das partes) ou a requerimento das
partes, e a condenação poderá ser na forma de multa (superior a 1% e inferior a 10% do valor
corrigido da causa), indenização dos prejuízos da parte prejudicada e pagamento dos honorários
advocatícios, incluindo todas as despesas que efetuou.
Nossa interpretação: o trabalhador não tem interesse, via de regra, em prolongar o processo, porque quer receber os valores que julga ter direito o mais rápido possível (por isso mesmo
é que muitos acordos são feitos na Justiça). Assim, mesmo interpondo recurso que aos olhos do
Tribunal pareçam totalmente inviáveis, não é o trabalhador quem protela o processo, mas o empregador, que não quis pagar as verbas trabalhistas em tempo.
6 - Suspensão do processo por exceção de incompetência
Quando a ação é proposta em uma cidade, mas o local de trabalho foi outro, a empresa geralmente ingressa com uma exceção de incompetência. Para outros casos, também se ingressa com
esta exceção: quando a empresa alega que a matéria não é trabalhista, por exemplo, devendo ser
julgada pela Justiça Estadual ou Federal. Com a mudança, essa alegação de incompetência suspende o processo, até ser julgada. Ou seja, se o recurso for usado, o processo irá demorar mais.
Nossa interpretação: a empresa deverá ser condenada por dano processual caso apresente
exceção de incompetência desarrazoada.
7 - Ações trabalhistas deverão ter os pedidos calculados previamente (liquidados)
As reclamações deverão vir liquidadas, ou seja, com a indicação dos valores que o trabalhador >
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acredita ter direito. Se não vier dessa forma, o processo ou os pedidos não calculados serão arquivados (total ou parcialmente).
Nossa interpretação: essa previsão deve ser lida com ressalvas pelo intérprete, pois nem sempre é possível liquidar algum pedido. Indicar valores aproximados na inicial apenas servem para
conciliação na primeira audiência. Assim, seria autoritária a extinção do processo no caso de não
liquidação. Segundo o novo CPC, o juiz deverá antes citar a parte para suprir eventual defeito na
peça processual proposta, o mesmo devendo se aplicar à petição inicial.
8 - Custas por não comparecimento
Se o trabalhador faltar injustificadamente na primeira audiência, será condenado ao pagamento das custas processuais, mesmo se for beneficiário da justiça gratuita. E só poderá entrar com
outra ação se houver quitado as custas.
Nossa interpretação: o beneficiário da Justiça gratuita não pode ser condenado a pagar custas.
É uma completa ilogicidade da lei, que deverá ser lida conforme a Constituição. No mais, atrasos
devidamente provados nos meios de transporte coletivo são, a nosso ver, justificativas hábeis para
afastar essa condenação.
9 - Desistência da ação
Deverá ser requerida até a data da apresentação da defesa. Após isso somente com o consentimento da outra parte.
10 - Acordos extrajudiciais
Poderão ser feitas petições assinadas pelo advogado da empresa e do reclamante para quitar
as dívidas trabalhistas. Tais acordos poderão ser homologados pelo juiz, mas não se sobrepõem
às multas pelo atraso no pagamento das verbas rescisórias.
Nossa interpretação: regra desnecessária, que somente abre brechas para a fraude. Se o empregador quiser demitir sem que o trabalhador acesse o judiciário, bastaria pagar o que é devido.
11 - Depósito recursal
O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para as entidades filantrópicas, empregadores domésticos (não importando a faixa de renda destes), microempresas e empresas de pequeno
porte. Terão isenção os beneficiários da Justiça gratuita e as empresas em recuperação judicial.
Nossa interpretação: contraditoriamente, a lei previu a isenção às entidades filantrópicas e,
ao mesmo tempo, previu o pagamento pela metade para essas entidades. Tal redução / isenção
é injustificável, porquanto o objetivo do depósito recursal é garantir a execução, ao menos num
montante mínimo. ONGs e entidades filantrópicas muitas vezes não têm bens para arcar com as
execuções e não há nada de positivo em liberá-las para litigarem sem que apresentem garantias.
12 - Arbitragem
Nos contratos individuais de trabalho cuja remuneração seja superior a duas vezes o limite
máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (R$ 11.062,62 em
2017), poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do
empregado ou mediante a sua concordância expressa, nos termos previstos na Lei no 9.307, de
23 de setembro de 1996.
Nossa interpretação: inconstitucional, pois afasta a possibilidade de resolução de conflitos na
Justiça do Trabalho, tal como nas extintas comissões de conciliação prévia.
13 - Quitação anual do contrato de trabalho
Hoje o trabalhador pode reclamar na Justiça do Trabalho e essa reclamação alcançará os direitos (créditos) de 5 anos antes da data da distribuição da ação. Com essa previsão, as empresas
certamente obrigarão os trabalhadores a assinares um termo de quitação anual: acreditam os
epígonos da “reforma” que isso impedirá a reclamação trabalhista para os anos em que houver o
termo de quitação. Tal deverá ser feito na presença do sindicato.
Nossa interpretação: inconstitucional, em razão da inafastabilidade do controle judicial dos
conflitos. Qualquer acordo de quitação anual terá a presunção de fraude, até mesmo porque o
sindicato nem sempre saberá do histórico de pagamentos feitos ao trabalhador.
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14 - Os representantes das empresas (prepostos) para audiências
Não precisa ser empregado da reclamada.
Nossa interpretação: aqui, tenta-se liberar a indústria dos prepostos. Percebendo o juiz que
o preposto é “profissional”, que nada presenciou os fatos e apenas estudos as teses defensivas,

poderá condenar o empregador por litigância de má-fé. Se o advogado se colocar como preposto,
está afrontando o art. 3o do Regulamente Geral da OAB.
15 - Efeitos da revelia (ausência da reclamada na audiência)
A revelia não produz efeitos se:
I – havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestar a ação;
II – o litígio versar sobre direitos indisponíveis;
III – a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei
considere indispensável à prova do ato; e
IV – as alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou
estiverem em contradição com prova constante dos autos.
Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos
a contestação e os documentos eventualmente apresentados.
Nossa interpretação: o advogado não pode apresentar defesa sem o preposto da empresa.
Assim, o juiz poderá apenas informar sua presença, como advogado, em ata, aplicando a revelia.
Cautela será necessário para considerar o item III, pois muitas demandas dependem de prova
a que somente o empregador tem acesso.
16 - Ação para anular cláusula de Acordo ou Convenção Coletiva:
Quando houver ação individual ou coletiva para anular cláusulas de instrumento
coletivo, os sindicatos deverão integrar o polo passivo como litisconsortes necessários.
Nossa interpretação: o objetivo da norma é dificultar ao trabalhador que questione na Justiça
cláusula de acordo ou convenção coletiva que lhe retirem direitos.

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NA EXECUÇÃO TRABALHISTA
1 - Execução a ser promovida pelas partes (art. 878/CLT).
Agora, o juiz somente promoverá a execução em processo no qual o trabalhador possua advogado constituído — uma raridade. Regra geral, incumbirá à parte promover a execução.
Nossa interpretação: o objetivo é dificultar a vida dos trabalhadores-Reclamantes e
facilitar a dos empregadores devedores. Até então os juízes tomavam algumas medidas de
execução, como a solicitação, de ofício, do bloqueio “online” de valores em contas bancárias no CNPJ da empresa ou nos CPF dos sócios. Com essa mudança, pretende-se passar
ao encargo dos trabalhadores a tarefa de encontrarem bens dos empregadores para que
sejam apresentados nos autos da execução.
2 - Prescrição na execução (intercorrente)
A “reforma” tenta aplicar a prescrição intercorrente ao processo do trabalho, que ocorreria no prazo de dois anos na fase de execução (sem impulso oficial como na fase de conhecimento). O prazo inicia-se quando o autor (exequente) deixa de cumprir determinação
judicial no curso da execução e pode ser requerida ou declarada de ofício pelo juízo em
qualquer grau de jurisdição.
Nossa interpretação: é inconstitucional a prescrição intercorrente, caso o trabalhador não seja
pessoalmente intimado. Por exemplo, é possível que o advogado faleça, e o cliente perca o contato
do escritório. Assim, não poderá este ser prejudicado por essa situação não rara.
3 - Entidades filantrópicas
Essas entidades possuirão benefícios na execução, como a desnecessidade de penhora ou
garantia da execução quando da interposição de recursos contra a decisão que homologou os cálculos. Em outras palavras, estas entidades poderão fazer o processo de execução demorar mais.
Nossa interpretação: afronta a isonomia, pois, na condição de empregadora, essas entidades
se beneficiam da força de trabalho da mesma forma que as empresas.
4 - Necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Cria um procedimento interno ao processo que amplia o direito de defesa dos sócios da empresa executada, o que tende a colocar obstáculos à celeridade do processo e dificultar o acesso aos
bens necessários à satisfação do crédito alimentar dos Reclamantes.
Nossa interpretação: o fundamento da desconsideração da personalidade jurídica é tãosomente o não pagamento do crédito exequendo. As relações entre os sócios devem ser resolvidas >
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entre eles. Fixados esses pressupostos, a judicatura deve ser célere na desconsideração da
personalidade jurídica e ameaçar com multa e indenização por danos processuais os incidentes infundados ou protelatórios.
5 - Prazo para manifestação sobre cálculos
O prazo para impugnação fundamentada dos cálculos de liquidação foi reduzido de 10
para 8 dias. Antes da “reforma”, a abertura de oportunidade às partes para manifestação
era uma faculdade do juiz, que poderia avançar etapas em direção à execução, por celeridade e economia processuais, já que, uma vez penhorados os bens ou garantida a execução,
poderão as partes questionar os valores. Com a nova redação do art. 879, torna-se obrigatória a manifestação das partes na fase de liquidação.
Nossa interpretação: novamente, uma mudança em desfavor da celeridade, quando a
questão de direito já está resolvida e o bem maior a se proteger é a satisfação do crédito
alimentar do trabalhador.
6 - A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial
Será feita pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil.
Nossa interpretação: como é sabido, a TR em período recente de nossa histórica não tem
trazido a recomposição real da desvalorização monetária. Por essa razão, os fóruns e tribunais
estão cheios de processos pedindo a aplicação do IPCA no lugar da TR, sendo o caso mais
conhecido o do reajuste dos depósitos do FGTS. <
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Você está em NOBILE
DOWNTOWN SÃO PAULO:
Rua Araújo 141.
Bairro: Republica,
São Paulo (SP), Brasil.
Fone: +55 (11) 2137-4600

O QUE VOCÊ ENCONTRA
NAS IMEDIAÇÕES
Bares e restaurantes:

Bancos:

Pontos turísticos:

Shoppings e centros de compras:

1. Bar Brahma - Av. São João, 677
2. Bar da Dona Onça - Av. Ipiranga, 200 - 27 e 29
3. Restaurante Almanara - Rua Basílio
da Gama, 70
4. Varanda Copan - Loja 16 a 20 Rua Araújo, 200

5. Banco 24 horas - R. Rêgo Freitas, 172
6. Bradesco - Avenida Ipiranga, 210
7. Banco do Brasil - Rua
Sete de Abril, 386
8. Itaú - R. Sete de Abril, 230
9. Santander - Av. São Luís, 192

14. Biblioteca Mário de Andrade R. da Consolação, 94
15. Praça da República
16. Edifício Itália - Av. Ipiranga, 344
17. Teatro Municipal - Praça Ramos
de Azevedo, s/n
18. Copan - Av. Ipiranga, 200 - Centro

19. Shopping Light - R. Cel. Xavier de Toledo, 23
20. Boulevard Monti Mare (Eletronicos) Av. Paulista, 392 (fora do mapa – via Metrô)
21. Shopping Veneza (Eletronicos) Av. Paulista, 486 (fora do mapa – via Metrô)

Padaria e café:

10. Mundo Pão do Olivier - R. Sete de Abril, 425 - L.1
11. Padaria Santa Efigênia - R. Araújo, 329

20

Farmácia:

22. Droga Raia - Av. São Luís, 35

21

Salão de beleza:

12. Lohan Cabeleireiros - Rua Cel. Xavier
de Toledo, 23
13. Lunablu - R. Sete de Abril, 415

Livraria:

23. Tapera Taperá - Av. São Luís, 187, 2º andar

Metrô:

24. Metro Republica
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Sinpro ABC
Sinpro Araçatuba e Birigui
Sinpro Bauru
Sinpro Campinas
Sinteee Franca
Sinpro Guapira
Sinpro Guarulhos
Sinpro Jacareí
Sinpro Jaú
Sinpro Jundiaí
Sintee Lins
Sinpro Osasco
Sintraensino Ourinhos
Sintee Presidente Prudente
Sinpaae Ribeirão Preto
Saae Rio Preto
Sinpro Santos
Sinpro São Carlos
Sinpro S. José do Rio Preto
Sinpro São Paulo
Sinpro Sorocaba
Sinpro Taubaté
Sinpro Unicidades
Sinpro Vales
Sinpro Valinhos-Vinhedo

www.fepesp.org.br

