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Reforma trabalhista poderá gerar aumento de processos  
 
Por Laura Ignacio e Arthur Rosa 

O efeito da reforma trabalhista, prevista para ser sancionada hoje, poderá ser o contrário 
do esperado por parlamentares e empresários. Os 3,6 mil juízes trabalhistas espalhados 
pelo país poderão ter muito mais processos para analisar. A entidade que os representa, a 
Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), espera um 
aumento na demanda acima de 30% - por conta de rediscussões de questões 
consolidadas como a terceirização e inconstitucionalidades no texto.  
 
Em nota pública divulgada esta semana, a Frente Associativa da Magistratura e do 
Ministério Público (Frentas) elencou uma série de inconstitucionalidades no texto. Fazem 
parte da entidade a Anamatra, o Ministério Público do Trabalho (MPT), a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), entre 
outras.  
 
"Nossa expectativa é que haja um boom de ações. Se parte do patronato esperava uma 
redução, achamos que, infelizmente, deverá haver muito mais litigiosidade nos próximos 
dez anos", diz o presidente da Anamatra, Guilherme Guimarães Feliciano. A previsão é 
que o crescimento seja verificado a partir de 2019, "quanto efetivamente o texto começar a 
surtir efeitos mais claros".  
 
Para ele, um dos questionamentos envolverá a prevalência do negociado sobre o 
legislado. Esse seria um dos pontos de inconstitucionalidade da reforma, por estar fora das 
hipóteses autorizadas pelo artigo 7º da Constituição. "Pouco importará ao trabalhador se a 
lei mudou e o sindicato concorda. Vai perceber o prejuízo e irá para a Justiça do Trabalho", 
diz Feliciano.  
 
Outra inconstitucionalidade no texto, de acordo com o ex-presidente da Anamatra, o juiz 
Germano Siqueira, é a que trata da necessidade de abertura de edital e consulta a 
entidades representativas antes da elaboração de súmulas pelo Tribunal Superior do 
Trabalho (TST). "O dispositivo é inconstitucional por caracterizar interferência do 
Legislativo no Judiciário", afirma.  
 
O conteúdo de eventuais ações judiciais vai depender dos pontos vetados ou a serem 
modificados por meio de medidas provisórias da Presidência da República. O Ministério 
Público do Trabalho já anunciou que poderá optar por ação direta de inconstitucionalidade 
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ou por arguição de inconstitucionalidade em ações civis públicas. A Anamatra, por sua 
vez, pretende levar seus questionamentos à Procuradoria-Geral da República (PGR).  
 
Há, porém, segundo o presidente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de São Paulo, 
Wilson Fernandes, um antídoto no texto aprovado pelo Congresso que poderá intimidar a 
proposição de ações: a exigência de pagamento de honorários de sucumbência pelo 
trabalhador em pontos em que for derrotado. "Vai exigir um cuidado maior", diz. "Mas num 
primeiro momento vai gerar [a reforma] muitas ações."  
 
Para o desembargador Sérgio Pinto Martins, do TRT de São Paulo, a reforma trabalhista 
não reduzirá o volume de processos judiciais. "Nas negociações diretas entre empregado 
e empregador, por exemplo, se a empresa impor determinada situação e o empregado se 
sentir prejudicado, procurará a Justiça do Trabalho", afirma o desembargador.  
 
No caso de o trabalhador processar a empresa alegando ter firmado contrato individual 
porque tinha que manter o emprego, bastará comprovar coação ou vício. "Se houver 
prejuízo ao trabalhador, ele poderá alegar que houve um retrocesso social e comprovar a 
piora da qualidade. A Constituição garante que a negociação deve ser feita para melhorar 
a condição de trabalho", diz Martins. "Contudo, quem definirá a questão será o Supremo 
Tribunal Federal (STF), que nunca analisou a questão dessa forma."  
 
Mesmo entre advogados existe a percepção de que inconstitucionalidades vão gerar um 
intenso litígio na Justiça trabalhista. "Há uma grande possibilidade de que alguns 
dispositivos sejam levados ao STF, sobretudo pelos partidos políticos que eram contrários 
à reforma", diz a especialista em direito constitucional Eloísa Machado, da FGV Direito SP.  
 
"A Constituição determina que a atividade empresarial deve estar fundada na valorização 
do trabalho humano e tem por finalidade assegurar a todos uma existência digna.  
 
E quando falamos de direitos trabalhistas aplica-se também o princípio internacional da 
proibição de retrocesso", afirma a professora. Mesmo a possibilidade de terceirização da 
atividade-fim poderá ser contestada, segundo ela.  
 
O advogado Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto, do escritório Manesco, Ramires, 
Perez, Azevedo Marques, porém, não enxerga violação à Constituição Federal. Para ele, 
que também é professor de direito constitucional da USP, não caberá alegar 
inconstitucionalidade, por exemplo, porque a reforma reduziu a atuação da Justiça do 
Trabalho.  
 
"Os juízes têm medo de perder o poder, mas o Judiciário é acessório das pessoas e não o 
contrário", diz.  
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Se uma empresa decidir adotar o regime de acordo coletivo e outra, da mesma categoria, 
manter o regime da CLT, também não poderá ser alegada violação ao princípio 
constitucional da isonomia, segundo o professor. "A isonomia não obriga a adoção do 
mesmo regime de trabalho. E, nesse caso, nem se trata de ilegalidade", afirma Marques.  
 
Para o advogado Paulo Sérgio João, professor de direito do trabalho da FGV Direito, se as 
empresas investirem mais em formas de prevenção, haveria menos conflitos na Justiça do 
Trabalho.  
 
Ele lembra que a atual legislação trabalhista já prevê as comissões de conciliação prévia, 
para uma tentativa de acordo extrajudicial entre a empresa o empregado. 
 
 
 

Metade das ações busca pagamento de rescisão  
 
Por Arthur Rosa e Laura Ignácio 

No auge dos calorosos debates sobre a reforma trabalhista surgiu a tese de que seria 
melhor que a Justiça do Trabalho deixasse de existir.  
 
O argumento é o de que privilegia os trabalhadores. Porém, relatório do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) mostra que quase metade das ações em curso buscam apenas 
o recebimento de verbas recisórias.  
 
"Não é que a Justiça do Trabalho beneficie o trabalhador. Dá o mínimo que ele tem direito 
quando vem buscar o Judiciário", diz o presidente do Tribunal Regional do Trabalho de 
São Paulo, desembargador Wilson Fernandes. "Se a empresa despede e não paga verba 
rescisória, o que ele pode fazer?"  
 
De acordo com o professor da FGV Direito SP, Paulo Sérgio João, os números deixam 
claro que a Justiça do Trabalho não tende a proteger o trabalhador. "Quando se vê os 
dados dos tribunais se constata que ela nem sempre favorece o empregado", diz. "Se o 
trabalhador prova que não recebeu hora extra ou verbas rescisórias, não há proteção ao 
trabalhador, mas aplicação da lei."  
 
Também para o juiz titular na 3ª Vara do Trabalho de Jundiaí (SP), professor da USP, 
Jorge Souto Maior, é um mito dizer que o empregado sempre se beneficia. "Cerca de 40% 
ou 50% das ações trabalhistas termina em acordo. Pode-se dizer que a Justiça do 
Trabalho privilegia mais o empregador que não cumpre a legislação", diz.  
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Para o professor, atualmente, quando os trabalhadores aceitam acordos renunciam a 
alguns direitos. E quando não aceitam têm que esperar de meses a anos para receber as 
verbas rescisórias.  
 
O jurista também critica quem argumenta que há países desenvolvidos em que não existe 
uma Justiça do Trabalho. "Contudo, nesses países não se tem notícias de um grande 
empregador dispensar 300 trabalhadores e dizer para eles procurarem os seus direitos na 
Justiça", afirma. "Lá os trabalhadores têm assegurada a proteção contra a dispensa 
arbitrária, além de ser muito forte a atuação do Ministério do Trabalho."  
 
Mesmo a Federação da Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp), que sempre apoiou a 
reforma trabalhista, valoriza a Justiça do Trabalho. "No nosso entendimento, tem um papel 
muito importante de solucionar os conflitos entre trabalhadores e empregador", diz a 
gerente jurídica da Fiesp, Luciana Freire.  
 
Para Luciana, porém, o foco da Justiça deve ser aqueles casos que não puderam ser 
resolvidos por formas alternativas de resolução de disputas. Hoje, acrescenta, a Justiça 
trata de problemas que poderiam ser resolvidos amigavelmente, como a jornada de 
trabalho, o intervalo intrajornada e cargos de confiança. E a reforma trabalhista deve 
diminuir essas demandas.  
 
Sobre as causas que representam o maior volume de ações no TRT de São Paulo e de 
Campinas e Região - não pagamento de aviso prévio indenizado e verbas rescisórias - a 
gerente jurídica da Fiesp reconhece que "esses itens são mais relacionados à atual crise 
econômica mesmo". Ela explica que, para muitas empresas, está difícil conseguir quitar 
esses valores no prazo estabelecido pela atual lei, de até dez dias.  
 
Por isso, Luciana destaca a criação da "demissão amigável" pela reforma: a empresa paga 
metade do aviso prévio indenizado e da indenização sobre o FGTS e, em troca, o 
trabalhador pode movimentar até 80% do seu FGTS. "Com isso, haverá menos chances 
do trabalhador ir ao Judiciário". 
 
 
 
Mesmo com laudo, companhias correm risco de responsabilização  
 
Por Adriana Aguiar e Joice Bacelo 

A permissão para que empregadas gestantes ou em período de amamentação trabalhem 
em local insalubre, desde que mediante atestado médico, é um ponto polêmico da reforma 
trabalhista ainda possível de veto pela Presidência da República. Advogados acreditam 
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que se o texto original for mantido, há o risco de que as funcionárias, pressionadas pela 
empresa, sujeitem-se ao serviço mesmo com ameaças à saúde.  
 
Advogados destacam ainda para o fato de que, mesmo com laudo médico, as empresas 
não estarão seguras. Elas podem ser responsabilizadas se comprovado que o local do 
trabalho provocou danos à empregada ou ao bebê. "O projeto tenta deslocar para o 
médico a responsabilidade do trabalho em condições insalubres. Mas isso não muda o 
princípio de que aquele que causa o dano tem o dever de indenizar. Se considerarmos a 
jurisprudência trabalhista atual, a empresa já pode ser responsabilizada", diz a advogada 
Leticia Ribeiro, do Trench Rossi e Watanabe.  
 
Já há inúmeros processos na Justiça do Trabalho relacionados ao aborto por exposição a 
áreas de risco na Justiça. A advogada afirma, porém, que na maior parte deles as 
empregadas não conseguem provar a relação do fato com as condições de trabalho.  
 
A Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) 
considera que a alteração na lei não é boa para as gestantes e para os ginecologistas. 
"Caberá aos médicos a responsabilidade de conceder atestados mesmo sem ter acesso a 
todas as informações que lhe permitiriam avaliar o risco que determinado trabalho 
representa para a gestante", afirmou a instituição por nota.  
 
Para a advogada e professora da FGV-Rio e PUC-Rio Juliana Bracks, do Bracks 
Advogados Associados, mesmo que a gestante tenha estabilidade poderá existir pressão 
para que apresente atestado médico. Além disso, acrescenta, como a funcionária recebe 
adicional de insalubridade, poderá ser estimulada a obter um laudo para continuar a 
trabalhar. A Lei nº 13.287, que assegurava o afastamento automático de gestantes e 
lactantes de áreas insalubres, foi sancionada em maio do ano passado no governo de 
Dilma Rousseff. Na época foi extremamente criticada por empresários.  
 
A Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços chegou a 
ajuizar no Supremo Tribunal federal (STF), uma Adin contra a norma. A entidade alegou 
que no setor de saúde, a aplicação da lei seria impossível pela ausência de mão de obra 
qualificada para suprir os afastamentos - 76% dos trabalhadores do setor são mulheres.  
 
A tentativa de alterar a previsão gerou tensão no Senado na terça-feira, quando foi 
aprovado o projeto. Gleisi Hoffmann (PT-PR), Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), Fátima 
Bezerra (PT-RN) e Regina Sousa (PT-PI) ocuparam a mesa da presidência e paralisaram 
a sessão por mais de sete horas. Elas pediam a retirada do dispositivo. Todo o teor da 
reforma, porém, foi aprovado, mas com recomendação de veto para a previsão. 
 
(Fonte: Valor Econômico – 13/07/2017) 
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Reforma só afetará novos contratos 
 
BRASÍLIA - As novas regras trabalhistas - como meia hora de almoço e o parcelamento 
das férias em três períodos - só poderão reger os novos contratos formais assinados 
depois de novembro.  
 
"Só serão atingidos pela lei novos contratos de trabalho", informou ontem o Ministério do 
Trabalho, acrescentando que esse é um preceito constitucional. O presidente Michel 
Temer deve assinar hoje o projeto aprovado pelo Senado.  
 
Dessa forma, não mudará nada para quem já tem emprego formal, mesmo depois de a lei 
entrar em vigor - 120 dias contados a partir da sanção. O texto aprovado na terça-feira 
pelos senadores prevê que acordos coletivos terão força de lei em temas que não 
restringem direitos constitucionais. Não será permitido alterar benefícios como FGTS, 13.º 
salário e salário mínimo. 
 
Com esse entendimento, os atuais contratos de trabalho não poderão ter negociados 
temas que podem ser ajustados pela reforma, como parcelamento de férias, organização 
da jornada de trabalho, banco de horas, intervalo para almoço, plano de cargos e salários, 
teletrabalho, troca de dia de feriado e remuneração por produtividade, entre outros pontos 
que passarão a contar com o princípio de que o "acordado" se sobrepõe ao "legislado". 

Os atuais contratos também não poderão ser afetados pela nova regra que prevê acordo 
amigável para saída do emprego. Nessa nova modalidade criada pela reforma, empresa e 
trabalhador poderão negociar a rescisão do contrato que dará direito ao trabalhador à 
metade do aviso prévio e ao saque de 80% da conta do FGTS sem direito ao seguro-
desemprego.  

O mesmo se aplica aos novos acordos individuais entre patrão e empregado para os 
chamados trabalhadores hipersuficientes - aqueles com curso superior completo e salário 
duas vezes maior que o teto da Previdência, ou R$ 11.062.  

Sem que haja um novo contrato, esse trabalhador considerado mais qualificado não será 
obrigado a fazer acordo individual com o empregador para negociar temas como férias, 
banco de horas e remuneração por produtividade. 

De acordo com Thiago Kunert Bonifácio, especialista em Direito Trabalhista, a empresa 
não poderá demitir os funcionários e recontratá-los para forçar a migração das regras 
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atuais para as que ainda vão entrar em vigor. "Se ficar evidente que essa demissão foi 
apenas para beneficiar a empresa e retirar os direitos atuais dos empregados, o 
funcionário pode recorrer à Justiça e pedir indenização", explicou. 

Para ele, as empresas já conseguem lidar com diferenças no tratamento aos funcionários, 
de acordo com as modificações das leis trabalhistas ao longo do tempo, e conseguirão se 
adaptar à nova realidade, embora o prazo seja curto. 

Imposto sindical 

O Ministério do Trabalho também informou que o imposto sindical cobrado anualmente dos 
trabalhadores com carteira assinada não será descontado do salário em 2018 após a 
aprovação da reforma trabalhista.  

Segundo o ministério, os trabalhadores não serão cobrados em março do próximo ano 
porque o texto aprovado prevê o fim da contribuição obrigatória que descontava um dia de 
trabalho por ano de cada empregado.  

Esse entendimento enterra a possibilidade mencionada por alguns sindicalistas de que 
poderia haver, em 2018, cobrança do imposto sindical proporcional aos meses em que 
vigorou a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) neste ano. 

Entre alguns sindicalistas, inclusive, há análise jurídica sobre o tema, já que uma corrente 
dos sindicatos de trabalhadores e empregadores entende que parte do imposto relativa a 
este ano poderia ser cobrada em março de 2018, já que a reforma trabalhista só vigorará 
quatro meses após a sanção presidencial - que deve ocorrer ainda esta semana. Assim, a 
reforma passa a entrar em vigor apenas em novembro. 

O governo Michel Temer negociou com algumas centrais sindicais que criará um novo tipo 
de contribuição aos sindicatos, mas não obrigatória, e relacionada ao acordo coletivo. O 
porcentual seria decidido por meio de assembleias e convenções coletivas e pago por 
filiados e não filiados às entidades.  

Esse é um dos pontos que devem ser incluídos numa medida provisória (MP) prometida 
pelo governo aos senadores para que eles não mexessem no texto aprovado pela 
Câmara, o que atrasaria a tramitação do projeto.  

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. 

Estadão Conteúdo 

 
 
(Fonte: DCI – 13/07/2017) 


