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Precarização do trabalho, salários menores, insegurança e até doenças psicossociais. 

Em entrevista à Fórum, o diretor técnico do Dieese, Clemente Ganz Lúcio, explicou como a reforma    

trabalhista começará a dar seus sinais em um futuro já certo de profundas transformações no mundo do 

trabalho 

A troca  do governo Federal não veio à toa. Ele foi articulado entre setores das elites brasileiras e um deles, 

o empresarial, exigiu uma “flexibilização” das leis do trabalho e Michel Temer, assim que assumiu a        

presidência,  colocou o assunto em discussão. Maquiando com adjetivos como “modernização” da      

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e prometendo que a medida geraria mais empregos, o       

emedebista encabeçou a pauta no Congresso e, finalmente, sancionou a reforma trabalhista em          

novembro do ano passado. 

Elogiada por empresários, mas criticada duramente por trabalhadores, sindicalistas e especialistas em 

direito do trabalho, a reforma trabalhista promove um verdadeiro desmonte na legislação que garantia o 

mínimo de segurança, salubridade e estabilidade para nós trabalhadores. A nova legislação atende às 

demandas do mercado que queria poder demitir sem ter que gastar uma fortuna, contratar sem ter que 

pagar férias de forma integral ou até mesmo diminuir o papel do sindicato nas negociações trabalhistas 

prejudicando a todos os trabalhadores. 

AS ELEIÇÕES NO SINDICATO 

Serão nos dias 25 e 26 / 05 
Lembramos a todos os associados 

em plenas condições de votar, que 

as eleições do Sindicato serão      

realizadas nos dias 25 e 26 de maio 

de 2018, no horário das 08:00  às 

17:00, por meio de urna (s) fixa (s) 

e em sua sede social na Rua José 

Vianna Credídio, 80, Campo do 

Galvão, Guaratinguetá. 

ainda está por vir 

Fonte: www.fetravesp.org.br/ 
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rescisão feitos entre patrão e empregado 

Justiça barra 1 em cada 4 acordos de   

 
Novidade da reforma trabalhista, a homologação de acordos 

entre patrão e empregado para encerrar o contrato, é alvo de     

resistência dentro dos tribunais. Os Juízes estão rejeitando um 

a cada quatro acordos analisados de janeiro a março,          

segundo balanço inédito do TST (Tribunal Superior do         

Trabalho). Eles foram barrados pelos juízes principalmente  

devido à grande   abrangência, que, na visão deles, pode    

prejudicar os trabalhadores. 

  

Dos mais de 5.000 acertos julgados no primeiro trimestre,     

apenas 75% (3.800) foram homologados pela Justiça. A        

homologação na Justiça de acordos entre patrão e empregado 

é uma previsão criada pela reforma trabalhista, que entrou em 

vigor em novembro de 2017. 

  

Ao mesmo tempo, a nova lei acabou com a obrigação de     

homologar rescisão no sindicato, que reconhece só a quitação 

dos valores pagos. 

  

Agora, o contrato pode ser encerrado na própria empresa. Se 

quiserem, patrão e trabalhador podem submeter o acordo à 

Justiça.   

A análise dos primeiros meses dessa nova possibilidade revela 

que o alcance dos acordos é o grande impasse. 

  

“Alguns juízes estão se recusando a homologar. Geralmente, é 

quando tem a cláusula de quitação geral”, relata o juiz  auxiliar 

da vice-presidência do TST, Rogerio Neiva. 

  

Esse dispositivo (homologação acordada) usado pelos patrões 

impede o trabalhador de fazer qualquer questionamento no 

futuro, como pedir indenização por uma doença ocupacional ou 

benefícios que não foram pagos. 

  

“Tem que ser restrita a títulos e valores indicados na homologa-

ção. Se for por esse caminho, pode ser útil. Se não, pode gerar 

confusão”, diz. “Não podemos permitir que seja usado para 

sacrificar direitos.”  

  

O presidente da Anamatra (Associação Nacional dos             
Magistrados da Justiça do Trabalho), Guilherme Feliciano, rebate 
as críticas de que alguns juízes evitam aplicar a nova legislação 
e argumenta que nenhum ponto da reforma diz que os acordos 
devem ter quitação geral, ampla e irrestrita. Esse novo        
procedimento não pode ter uma abrangência tão grande.  

TST determina rescisão indireta  

pelo não pagamento de horas extras 

Não pagar hora extra gera rescisão indireta. Com esse 

entendimento, a 2ª Turma do Tribunal Superior do      

Trabalho condenou uma empresa a pagar verbas      

rescisórias a funcionária que se demitiu. De acordo com 

o tribunal, o não pagamento das horas extras resultou 

no cálculo incorreto dos depósitos do FGTS. 

A Turma fundamentou a decisão com a jurisprudência 

do TST de que o não pagamento de horas extras é falta 

grave do empregador e autoriza a rescisão indireta do 

contrato de trabalho. 

A empregada afirmou que trabalhava nos feriados de 

Tiradentes, Carnaval, Dia do Trabalho, Finados,        

Proclamação da República, Consciência Negra e de 

Nossa Senhora Aparecida, sem o pagamento das horas 

extras e, consequentemente, com o recolhimento       

incorreto do FGTS. 

O juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional do Trabalho 

da 23ª Região indeferiram o pedido de rescisão indireta, 

decorrente de falta grave do empregador. Segundo o TRT, 

as faltas da empresa relativas ao pagamento incorreto das 

horas extras e à ausência do regular recolhimento do 

FGTS e das contribuições previdenciárias não são sufici-

entes para ensejar a rescisão indireta do contrato. 

   Contrato descumprido 

No entanto, a empregada conseguiu a reforma da      

decisão do Tribunal Regional em recurso para o TST, no 

qual sustentou que o não pagamento das referidas     

parcelas implica falta grave do empregador, de maneira 

que deve ser reconhecida a rescisão indireta e os       

reflexos decorrentes. 

Segundo a relatora do recurso, ministra Delaíde Miranda 

Arantes, o artigo 483, alínea “d”, da CLT dispõe que “o 

empregado poderá considerar rescindido o contrato e 

pleitear a devida indenização quando: não cumprir o  

empregador as obrigações do contrato”. Além disso, é 

necessária a constatação de que a conduta do            

empregador configurou falta grave, acrescentou a ministra. 

Ela acrescentou que a jurisprudência do TST fixou o       

entendimento de que o não pagamento de horas             

extraordinárias constitui falta grave do empregador e      

autoriza a rescisão indireta do contrato de trabalho, com 

base no artigo 483, alínea “d”, da CLT. Assim, a ministra 

votou no sentido de deferir à empregada as verbas         

rescisórias correspondentes a essa forma de término do 

contrato. Com informações da Assessoria de Imprensa 

do TST. 

GRAVE O SUFICIENTE - TST determina rescisão indireta pelo não pagamento de horas extras 

Fonte: Conjur 

Fonte: TST (Tribunal Superior do Trabalho)  


