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Reforma trabalhista reduz poder de juízes e fortale ce acordos  
 
Por Fabio Murakawa e Raphael Di Cunto  
O parecer da reforma trabalhista apresentado ontem pelo relator na Câmara, deputado 
Rogério Marinho (PSDBRN), reduz o poder dos juízes sobre as decisões, inibe o acesso 
dos trabalhadores à Justiça do Trabalho e acaba com o direito como as horas in itinere. 
Pretende, além disso, reduzir os litígios e insegurança sobre pagamento de direitos dos 
funcionários na venda de empresas. O relatório amplia ainda o principal ponto do projeto 
do governo, que é fazer os acordos entre sindicatos e empresas prevalecerem sobre a 
legislação em alguns pontos, como o cumprimento da jornada de trabalho, desde que 
respeitadas a Constituição (máximo de 44 horas semanais); banco de horas; adicional por 
produtividade; participação nos lucros e resultados.  
 
Na proposta do relator, o chamado negociado sobre o legislado ganha ainda mais força. 
Uma das inovações é que as negociações dos sindicatos laborais diretamente com as 
empresas (acordo coletivo) prevalecerá sobre os acordos entre sindicatos de 
trabalhadores com os patronais (convenções coletivas). Hoje vale o que for mais benéfico 
para o empregado, o que acaba por prejudicar as micro e pequenas empresas que têm 
menos condições de influenciar as negociações. Além disso, o parecer fortalece os 
acordos extrajudiciais, impedindo que o trabalhador vá à Justiça depois questionar o 
acerto, determina que a Justiça do Trabalho "balizará sua atuação pelo princípio da 
intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva" e permite que funcionários com 
ensino superior e salário de mais de R$ 11 mil negociem individualmente com suas 
empresas, contrariamente à jurisprudência atual.  
 
Para Marinho, não dá para classificar um empregado desses como "vulnerável". Já o 
advogado Aldo Martinez afirma considerar uma possibilidade perigosa. "Não 
necessariamente quem tem formação superior ou remuneração melhor terá poder de 
barganha. O lado mais forte é sempre o empregador", disse. Outro ponto polêmico é que o 
relator está permitindo que o negociado prevaleça sobre a lei em relação ao grau de 
insalubridade e a prorrogação da jornada de trabalho em ambientes insalubres. A oposição 
criticou e disse que muitos sindicatos são "capturados" pela empresa e aceitam regras 
prejudiciais aos trabalhadores. As centrais reclamam ainda que o projeto fortalece a 
negociação coletiva ao mesmo tempo que enfraquece os sindicatos, ao acabar com o 
pagamento obrigatório do imposto sindical. 
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O relator ainda manteve a ampliação da jornada de trabalho parcial, de 25 horas semanais 
para 30 horas, sem horas extras, ou 26 horas semanais mais seis extras, e ampliou as 
possibilidades de contratação para mais duas: o trabalho intermitente (por hora, período, 
sem uma jornada definida previamente) e o teletrabalho (a distância). Para a oposição, 
essas duas formas precarizarão as relações trabalhistas. O parecer de Marinho mexe em 
cem pontos da CLT e é bem mais abrangente do que a reforma encaminhada pelo 
governo ao Congresso, que alterava menos de 20 artigos da legislação promulgada por 
Getúlio Vargas na década de 40.  
 
Marinho também reformula as ações por dano moral e existencial para que sejam todos 
tratados, dentro das relações trabalhistas, como dano extrapatrimonial, com limites para as 
indenizações para evitar "decisões díspares para situações assemelhadas". A indenização 
pode variar de até cinco vezes o salário do ofendido (para ofensas leves) para até 
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cinquenta vezes (grave). Se o dano for contra a empresa, os parâmetros serão os 
mesmos, mas o salário considerado será o do ofensor.  
 
O relator também reduziu, em relação à proposta enviada pelo governo Temer, a multa 
para empresas que mantiverem trabalhadores sem registro. O projeto original do Executivo 
propunha ampliar a punição de R$ 402 para R$ 6 mil por funcionário não registrado, mas o 
relator diminuiu para R$ 3 mil (R$ 800 para micro e pequenas empresas) dizendo que 
valores mais elevados poderiam inviabilizar as empresas.  
 
O projeto visa reduzir a insegurança na venda de empresas ao incorporar a jurisprudência 
de que a compradora será a responsável por eventuais passivos trabalhistas, inclusive de 
trabalhadores já desligados, "porque mantém patrimônio e faturamento vigentes na 
atividade econômica". A comprada só responderá se configurada fraude na transferência.  
 
A proposta regulariza ainda o trabalho fora das dependências da empresa, com vínculo 
empregatício  ou "teletrabalho". De acordo com o parecer do deputado tucano, "a 
prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do 
contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo 
empregado". A intenção do governo é votar o projeto na próxima semana na comissão 
especial da Câmara. 
 
 
 

Texto pune "máfé" e tenta limitar ações na Justiça do Trabalho  
 
Por Fabio Murakawa e Raphael Di Cunto  
Relator da reforma trabalhista na Câmara, o deputado Rogério Marinho (PSDBRN), inseriu 
em seu parecer lido ontem em uma comissão especial uma série de artigos para inibir a 
abertura de ações de empregados contra empresas na Justiça do Trabalho. As mudanças 
visam combater o que o deputado classifica como "litigância de máfé" e vão de acordo 
com manifestações de Marinho que defendia reduzir o grande número de ações 
trabalhistas no Brasil, cerca de quatro milhões, em comparação ao que ocorre em outros 
países. Deputados da base e representantes dos empresários manifestaram a mesma 
preocupação nos debates.  
 
O relatório insere um novo artigo, o 793C, na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
que impõe multa de 1% a 10% do valor corrigido da causa contra o chamado "litigante de 
máfé". Poderá ser considerado "litigante de máfé" aquele que "provocar incidente 
manifestamente infundado"  ou seja, entrar com uma ação que o juiz considere sem 
fundamento. O texto diz ainda que, uma vez que a empresa ofereça contestação à 
denúncia, "ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do 
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reclamado, desistir da ação". O relatório acrescenta regras para dificultar a mudança de 
jurisprudência pela Justiça do Trabalho. E reduz o número de pessoas que podem ter 
acesso à Justiça gratuita, alterando o critério de renda exigido para tal e impedindo que 
seja suficiente a declaração de que o trabalhador não tem renda para isso. Advogados 
ponderam que, embora isso evite que os de maior renda se aproveitem dessa brecha, a 
alteração pode dificultar para os mais pobres.  
 
O artigo 844 da CLT também é alterado de forma a endurecer as regras contra os 
trabalhadores. Atualmente, esse artigo estipula que "o não comparecimento do reclamante 
à audiência importa o arquivamento da reclamação e o não comparecimento do reclamado 
importa revelia, além de confissão quanto à matéria de fato".  
 
Pela redação proposta por Marinho, "na hipótese de ausência do reclamante, este será 
condenado ao pagamento das custas" do processo. Essa norma valerá mesmo que o 
autor seja beneficiário da justiça gratuita, "salvo se comprovar, no prazo de oito dias, que a 
ausência ocorreu por motivo legalmente justificável". Outro parágrafo acrescentado ao 
artigo 844 da CLT estipula que o trabalhador somente poderá entrar novamente na Justiça 
Trabalhista se pagar as custas dos processos nesses casos. 
 
 

DESTAQUES 
 
Doença grave  
 
O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de São Paulo negou pedido de trabalhador com 
doença grave (cardiopatia) incluído em demissão em massa. Ele alegou que sua dispensa 
foi discriminatória e realizada durante o período de suspensão temporária do contrato de 
trabalho (lay off). A decisão foi dada em recurso da empresa, que alegou sérias 
dificuldades financeiras. O empregador justificou ter sido esse o motivo da suspensão do 
vínculo de mais de 1.400 funcionários por um ano e, posteriormente, da dispensa de 500 
desses empregados, dentre os quais o reclamante. A empresa solicitou que fossem 
julgados improcedentes os pedidos de reintegração do funcionário ao trabalho, além do 
restabelecimento do plano de saúde, da indenização por danos morais, do pagamento de 
salários entre a dispensa e a reintegração e dos honorários advocatícios. Ao analisar o 
caso (processo nº 00194118. 2015.5.02.0468), a 8ª Turma do TRT julgou improcedentes 
os pedidos do trabalhador. Segundo os desembargadores, não houve indícios nem foram 
apresentadas provas relativas à alegada discriminação. E que o funcionário trabalhou por 
13 anos na empresa após ter a doença diagnosticada. 
 
 
(Fonte: Valor Econômico dia 13/04/2017) 
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Reforma trabalhista inclui demissão em comum acordo  
 
FERNANDA PERRIN - DE SÃO PAULO 
MARIANA CARNEIRO e MAELI PRADO - DE BRASÍLIA 
A proposta de reforma trabalhista inclui um novo modelo de demissão, em que empresa e 
empregado podem rescindir o contrato em comum acordo, com pagamento de metade da 
multa e do aviso prévio sem direito a seguro-desemprego. 
 
O projeto também prevê acesso a 80% do saldo da conta do FGTS nesse tipo de 
desligamento. 
 
O texto foi apresentado na Câmara nesta quarta-feira (12) pelo deputado Rogério Marinho 
(PSDB-RN), relator da reforma trabalhista. 
 
Hoje, o contrato pode ser rompido a pedido do trabalhador ou do empregador. 
 
No primeiro caso, não há indenização, o saldo do FGTS não é liberado e, caso o 
empregado não cumpra o aviso prévio, ele é descontado das verbas rescisórias. 
 
Se o rompimento ocorre a pedido da empresa por justa causa, aplicam-se as mesmas 
regras e não há aviso prévio. Caso não haja justa causa, o demitido tem direito a aviso 
prévio, multa de 40% sobre o saldo do FGTS e direito a acessar sua conta no fundo. 
 
Segundo a advogada e professora da PUC Carla Romar, essa possibilidade vai evitar 
situações de conflito em que o funcionário quer ser demitido, recebendo indenização e 
com acesso ao FGTS, mas o empregador não quer para não arcar com esses custos. 
 
Ela não acredita que as empresas possam aproveitar essa nova modalidade para demitir 
funcionários pagando metade do devido. 
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"A Justiça deve continuar adotando a presunção de demissão sem justa causa, obrigando 
a empresa a comprovar que o rompimento foi em comum acordo", afirma. 
 
O texto ainda libera diferentes tipos de jornada, como a intermitente e o home office, e 
amplia a jornada parcial para até 30 horas. 
 
Essas regulamentação é um avanço ao atender à nova realidade do mercado de trabalho, 
diz Luiz Guilherme Migliora, advogado e professor da FGV Direito Rio. 
 
Para ele, o texto tem muitas inovações positivas às empresas, mas peca em alguns 
aspectos que ele classifica como "hiperliberais". 
 
Um deles é a liberação da contratação de autônomos sem que seja reconhecido vínculo 
empregatício mesmo que a prestação de serviços seja exclusiva e contínua. 
 
"Dessa forma, as empresas podem contratar qualquer funcionário como autônomo", diz 
Migliora. Hoje, autônomos só podem ser contratados para trabalhos esporádicos e sem 
exclusividade. 
 
Outro exemplo de "hiperliberalização", para Romar, é a possibilidade de trabalhadores 
com ensino superior e salário maior que R$ 11 mil negociarem individualmente em seu 
contrato os pontos que a proposta prevê que prevaleçam sobre a legislação. 
 
"A lei parte do pressuposto de que eles têm condição de negociar sem serem 
pressionados, mas isso nem sempre é verdade. Pode existir uma dependência econômica 
absurda", diz a advogada. 
 
A proposta também permite que qualquer profissional negocie seu banco de horas, desde 
que eles sejam pagos com acréscimo de 50% do valor da hora se não forem 
compensados em seis meses. As férias também poderão ser parceladas em até três 
vezes. 
 
 
(Fonte: Folha de São Paulo dia 13/04/2017)  


