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utar contra a reforma trabalhista, que beneficia os 
empresários em detrimento da imensa maioria da Lpopulação brasileira, deve ser central na agenda do 

movimento sindical. 
Pelo tamanho do estrago que conseguimos, até o momento 
identificar, os empregados (as) nas empresas de transporte 
rodoviário de passageiros e cargas foram expostos à crueldade 
da dispensa por justa causa, caso perda sua habilitação 
profissional. Outras práticas que poderão virar regras no setor 
serão as contratações intermitentes, terceirização e 
demissões imotivadas.



r a b a l h a d o r e s  ( a s )  e m  
transportes serão atingidos em Tcheio com a nova Lei trabalhista. 

Alterações nas rescisões de contratos de 
trabalho previstas na reforma trabalhista 
limitam a atuação dos sindicatos e devem 
reduzir a proteção aos trabalhadores. 
Foram alterados 117 itens da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) que deixam os 
trabalhadores (as) vulneráveis.

Pelo tamanho do estrago que 
consegu imos ,  a té  o  momento  
identificar, os empregados (as) nas 
empresas de transporte rodoviário de 
passageiros e cargas foram expostos à 
crueldade da dispensa por justa causa, 
caso perda sua habilitação profissional. 
Outras práticas que poderão virar 
regras no setor serão as contratações Com fim do recebimento da contribuição 
i n t e r m i t e n t e s ,  t e r c e i r i z a ç ã o  e  sindical obrigatória, juntamente com o 
demissões imotivadas. prejuízo ao poder de representação dos 

O f im da obr igator iedade da sindicatos, a situação tende a se agravar.
homologação de rescisões pelo sindicato Muitas entidades fecharão as portas 
da categoria ou pela unidade do Ministério por falta de condições financeiras, 
do Trabalho, deixa o empregado (a) comprometerá  a  cont ra tação de 
desprotegido, sem poder contar com a advogados e outros profissionais de 
assistência de um especialista na assessoria imprescindíveis à atividade 
conferência dos cálculos das verbas sindical na direção de qualificar a luta por 
devidas no momento do rompimento do conquistas e manutenção dos direitos 
contrato. adquiridos, os patrões usarão da pressão 

A regra que estabelece a quitação total para negociar com o empregado, de forma 
de débitos trabalhistas nos chamados individual ou coletiva, sem a exigência da 
programas de demissão voluntária (PDVs) participação do sindicato, em relação a 
ou incentivadas (PDIs) também é tudo que for de seu interesse particular. 
preocupante. Com ela, firmada a adesão Precisamos reagir e não aceitar estas 
ao programa, o trabalhador (a) não poderá mazelas.
requerer, na Justiça, débitos pendentes. 

 2

Presidente STERIIISP
José Alves do Couto Filho (Toré)

Presidente STERIIISP
José Alves do Couto Filho (Toré)



Reforma trabalhista: ela é pior do que você imagina

O PLC 38/2017, conhecido 
como a reforma trabalhista, foi 
aprovado nesta terça-feira (11/07) 
no Senado Federal. Com uma série 
de vícios legais e dispositivos de 
flagrante inconstitucionalidade que 
inclusive foram apontados em 
recente parecer elaborado pela 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), o projeto teve sua tramitação 
acelerada ao máximo a fim de 
garantir sua aprovação o quanto 
antes, a despeito da cr ise 

institucional em curso.
A ordem do governo Temer (PMDB) era garantir que ela passasse sem 

alterações. O número de alterações legislativas contidas na reforma (que 
atingem desde normas de direito material até as normas processuais) é 
tamanho que dificulta, muitas vezes, a compreensão de sua dimensão e 
mascara os impactos que causará aos trabalhadores (as).

Reforma trabalhista: veja ponto a provisória ou novos projetos de lei do 
ponto como ficou a lei aprovada pelo Executivo.

Congresso Um das questões polêmicas da reforma 
aprovada pelo Congresso é a possibilidade 

Aprovado depois de conturbada de que mulheres grávidas ou lactantes 
sessão no Senado na noite desta terça- trabalhem em locais insalubres. O projeto de 
feira (11/07), o Projeto de Lei da Câmara lei estabelece que o afastamento, antes 
(PLC) 38/2017, que trata da reforma garantido nessas condições, só será 
trabalhista, altera mais de 100 pontos da autorizado mediante pedido médico nos 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), casos consideradas insalubres em graus 
permitindo mudanças como a prevalência médio ou mínimo.
do acordado entre patrões e empregados Outro ponto que gerou controvérsia entre o 
sobre o legislado nas negociações governo e parlamentares é a regulamentação 
trabalhistas. do trabalho intermitente, que permite alternar 

Enviado pelo governo ao Congresso períodos de prestação de serviços e de 
Nacional e aprovado no Senado sem inatividade, determinados em horas, dias ou 
alterações em relação ao texto que meses, independentemente do tipo de 
passou pela Câmara dos Deputados, o atividade do empregado e do empregador.
projeto de lei agora aguarda sanção do  A expectativa é que o governo edite uma 
presidente Michel Temer. medida provisória restringindo os setores que 

Durante a tramitação, o governo podem adotar essa modalidade de jornada.
negociou com os parlamentares a votação O texto aprovado altera a lei atual em 
rápida das mudanças em troca da garantia vários aspectos, como férias, trabalho em 
de seis vetos e da revisão de alguns casa, plano de carreira e jornada de trabalho. 
pontos polêmicos por meio de medida 3



Tempo na empresa

Pelo texto, deixam de ser consideradas como 
integrantes da jornada atividades como descanso, 
estudo, alimentação, higiene pessoal e troca do 
uniforme. A CLT considera o período em que o 
funcionário está à disposição do empregador como 
serviço efetivo.

Descanso

Atualmente, o trabalhador tem direito a um intervalo 
para descanso ou alimentação de uma a duas horas 
para a jornada padrão de oito horas diárias. Pela nova 
regra, o intervalo deve ter, no mínimo, meia hora, mas 
pode ser negociado entre empregado e empresa. Se 
esse intervalo mínimo não for concedido, ou for 
concedido parcialmente, o funcionário terá direito a 
indenização no valor de 50% da hora normal de trabalho 

Rescisão

A rescisão do contrato de trabalho de mais de um ano 
só é considerada válida, segundo a CLT, se homologada 
pelo sindicato ou autoridade do Ministério do Trabalho. A 
nova regra revoga essa condição.

Horas In Itinere

O tempo que o trabalhador passa em trânsito entre 
sua residência e o trabalho, na ida e na volta da jornada, 
com transporte fornecido pela empresa, deixa de ser 
obrigatoriamente pago ao funcionário. O benefício é 
garantido atualmente pelo Artigo 58, parágrafo 2º da 
CLT, nos casos em que o local de trabalho é de difícil 
acesso ou não servido por transporte público.

Horas In Itinere

O tempo que o trabalhador passa em trânsito entre 
sua residência e o trabalho, na ida e na volta da jornada, 
com transporte fornecido pela empresa, deixa de ser 
obrigatoriamente pago ao funcionário. O benefício é 
garantido atualmente pelo Artigo 58, parágrafo 2º da 
CLT, nos casos em que o local de trabalho é de difícil 
acesso ou não servido por transporte público.
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Representante na empresa

Toda empresa com mais de 200 empregados 
deverá ter uma comissão de representantes para 
negociar com o empregador. A escolha será feita por 
eleição, da qual poderão participar inclusive os não-
sindicalizados. Não poderão votar os trabalhadores 
temporários, com contrato suspenso ou em aviso 
prévio.

Danos morais

A indenização a ser paga em caso de acidente, por 
exemplo, passa a ser calculada de acordo com o 
valor do salário do funcionário. Aquele com salário 
maior terá direito a uma indenização maior, por 
exemplo. Em caso de reincidência (quando o 
mesmo funcionário sofre novamente o dano), a 
indenização passa ser cobrada em dobro da 
empresa.

Quitação anual

O novo texto cria um termo anual, a ser assinado 
pelo trabalhador na presença de um representante 
do sindicato, que declara o recebimento de todas as 
parcelas das obrigações trabalhistas, com as horas 
extras e adicionais devidas.

Rescisão por acordo

Passa a ser permitida a rescisão de contrato de 
trabalho quando há “comum acordo” entre a 
empresa e o funcionário. Nesse caso, o trabalhador 
tem direito a receber metade do valor do aviso 
prévio, de acordo com o montante do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), até o máximo 
de 80%, mas não recebe o seguro-desemprego.
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Salários altos

Quem tem nível superior e recebe valor acima do 
dobro do teto dos benefícios do Regime Geral da 
Previdência Social (cerca de R$ 11 mil) perde o 
direito de ser representado.

A ampliação explícita da terceirização para as 
atividades-fim das empresas;

A permissão de contratação dos empregados pela 
via da pessoa jurídica (através da já conhecida 
pejotização) e do micro-empreendedor individual 
(MEI), sem que isso configure uma relação 
empregatícia (e, portanto, sem a proteção nas normas 
celetistas);

Trabalho intermitente

A criação do contrato intermitente, também conhecido 
como contrato zero-hora, no qual o empregado é 
chamado para trabalhar de acordo com a necessidade 
da empresa e é remunerado tão somente pelas horas 
efetivamente trabalhadas, sem uma garantia de jornada 
diária e de salário mínimo mensal;

Justa causa

A cassação de registros profissionais ou de requisitos 
para exercer a profissão passa a configurar como 
possibilidade de demissão por justa causa. Benefícios 
como auxílios, prêmios e abonos deixam de integrar a 
remuneração. Dessa forma, não são contabilizados na 
cobrança dos encargos trabalhistas e previdenciários. 
Isso reduz o valor pago ao Instituto Nacional do Seguo 
Social (INSS), e, consequentemente, o benefício a ser 
recebido.
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Intervalo intrajornada

A possibilidade de fracionamento e redução do 
intervalo intrajornada por negociação coletiva e de 
sua supressão nas jornadas de 12×36;

Negociado sobre o legislado

A prevalência do negociado sobre o legislado, 
através da qual são consideradas válidas as normas 
coletivas que preveem menos direitos que a CLT ou 
a Constituição Federal;

Grávidas e lactantes

A permissão do trabalho de grávidas e lactantes 
em locais com grau de insalubridade médio ou 
mínimo;

Jornada de trabalho

Flexibilização da jornada de trabalho através de 
acordo feito entre o empregador e o empregado (na 
instituição do banco de horas e na compensação 
12×36), com a permissão de jornada de até 12 horas 
diárias e 48 horas semanais;
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s s a s  s ã o  a p e n a s  parte da premissa que não mais 
algumas das alterações existe essa desigualdade entre as Eda reforma. Longe de par tes ,  o  que  não poder ia  

atingir somente os trabalhadores da representar disparidade maior com a 
iniciativa privada, a previsão de realidade social do país.
terceirização de todas as atividades Acima de tudo, a retirada de 
abre margem, inclusive, para o fim direitos trabalhistas não resolve os 
dos concursos e contratação para os problemas que a reforma pretende 
serviços públicos através de uma sanar: longe de ser medida apta a 
empresa terceirizada. reduzir os índices alarmantes de 

A reforma trabalhista, em desemprego e perda do poder de 
suma, representa a corrosão total compra da classe trabalhadora, em 
do Princípio Protetivo que norteia v e r d a d e  e l a  r e p r e s e n t a  o  
o Direito do Trabalho, segundo o aprofundamento do processo de 
qual o trabalhador é considerado precarização da vida, aplicado em 
hipossuficiente em relação ao escala global e que busca recompor 
empregador, demandando maior as taxas de lucratividade do capital 
proteção legal e normas que no contexto de sua crise estrutural.
impeçam que este, com seu poder S e u s  e f e i t o s  s ã o  
de admissão e demissão, exija part icularmente sentidos por 
daquele trabalho para além de mulheres e pela população negra e 
limites mínimos estabelecidos por LGBT, que compõem a maioria dos 
lei. trabalhadores precarizados no 

Com suas alterações, a reforma Brasil.

Contribuição sindical

Com fim do recebimento da contribuição sindical 
obrigatória, juntamente com o prejuízo ao poder de 
representação dos sindicatos, a situação tende a se 
agravar.

Muitas entidades fecharão as portas por falta de 
condições financeiras, comprometerá a contratação 
de advogados e outros profissionais de assessoria 
imprescindíveis à atividade sindical na direção de 
qualificar a luta por conquistas e manutenção dos 
direitos adquiridos, os patrões usarão da pressão 
para negociar com o empregado, de forma individual 
ou coletiva, sem a exigência da participação do 
sindicato, em relação a tudo que for de seu interesse 
particular. Precisamos reagir e não aceitar estas 
mazelas.
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