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Criada em 24 de janeiro de 2017, a Frente 
em Defesa da Dignidade do Trabalho 
reúne 16 instituições e entidades, 
reunindo esforços e pensamentos em prol 
da dignidade do trabalho e melhores 
condições ao trabalhador. O lançamento 
oficial da Frente ocorre no dia 15 de 
março, em seminário a se realizar na sede 
do Foro Trabalhista de Porto Alegre. 
Outra ação planejada pelo grupo é um grande ato de apoio aos direitos trabalhistas do dia 28 
de abril: data em memória das vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. O 
presente informativo reúne informações esclarecedoras quanto ao que se pretende reformar 
nos âmbitos trabalhista e previdenciário.

Em seu manifesto, a Frente assevera que o trabalho digno é fundamento para a construção 
de um mundo melhor e uma nação mais justa e equilibrada. Por isso, a importância de todas 
as forças vivas da sociedade não pactuarem com a tendência pelo desmonte e retrocesso 
social. Para tanto, é necessário buscar pontes, lutar por valores universais ao homem e pela 
intransigente defesa do bem comum. E garantir a civilidade nesta atividade social ímpar, 
digna e criadora de uma riqueza não apenas material, mas social e emocional, pois aumenta 
as possibilidades de uma vida plena, feliz e livre.



Relembrar é preciso

O Brasil já experimentou leis trabalhistas mínimas num cenário de instabilidade econômica muito parecido com o 
atual. No início do século vinte o crescente desemprego e a redução da lucratividade empresarial abre espaço para 
um discurso da necessidade de intensificação da produtividade através, inclusive da mão de obra feminina e 
infantil como elemento de pressão para redução dos salários e precarização das condições de trabalho.

Essa situação somente se altera com a tomada de consciência dos trabalhadores e as primeiras greves, dando 
ensejo a formação de um sindicalismo nacional preocupado com a melhoria das condições sociais e limitação das 
imposições patronais para a exploração do trabalhador. 

Nesse ambiente, muito parecido com o de 2017, é que surge a CLT em 1943, num claro intento de limitar a 
exploração do trabalho que, como se viu, não trouxe desenvolvimento algum, senão a miséria.

Crises da economia demandam esforços econômicos

A busca dos responsáveis pelos insucessos econômicos do país demanda esforços de conscientização da classe 
média trabalhadora para que não haja uma percepção de que a perda de renda e condições seguras de trabalho 
determinem o crescimento econômico almejado. Certamente não é privando o empregado de um salário digno, de 
tempo para repouso, consumo e sua vida que o mercado resgatará sua força plena. Nem mesmo abolindo o 
controle de ponto ou reduzindo direitos. 

A CLT já foi reformada

O discurso de que a CLT é velha não é verdadeiro. Desde 1943 já houveram uma série de reformas e 
flexibilizações no texto original, o que torna tecnicamente vazio e infundado o argumento utilizado. Um 
comparativo entre o texto original e o atual indicam que mais de 80% dela já foi substancialmente atualizado.  

Flexibilização e terceirização não são a solução

Permitir de forma ampla a terceirização e a flexibilização de direitos, historicamente, não confirma a solução para 
o desenvolvimento econômico. A experiência de Portugal e Espanha recentemente, além da Itália, mostra que o 
nível de desemprego não se alterou. Pelo contrário, há uma grande massa de desempregados e outros em condições 
precárias. Os números de desemprego, naqueles países, oscilam entre 20% e 30%. Aqui no Brasil a experiência da 
terceirização deixa evidente seus efeitos nefastos nos mais variados setores em que aplicada. A CEF, por exemplo, 
mantinha, há bom tempo, setores em que trabalhadores concursados (com renda seis ou sete vezes superior) 
trabalhavam ao lado de terceirizados, com isso, diretamente influenciando no padrão de vida, consumo e inserção 
social. Da mesma forma, o insucesso das terceirizações pela Infraero e pelas Universidades Federais, mostra que 
os trabalhadores ficam marginalizados, perdem sua dignidade e não há desenvolvimento sustentável. 

A negociação por intermédio do sindicato é a melhor solução

A negociação coletiva se apresenta como uma das evoluções para o campo de regulação da relação trabalhista, 
entretanto, o Brasil é um pais continental em que há uma imensa diversidade cultural e econômica. O atual cenário 
de desigualdade intelectual, social e econômica não se mostra como o campo mais propicio para o 
desenvolvimento de uma negociação madura que não seja refém das condicionantes de baixos salários, vagas de 
emprego precárias associadas com longas jornadas, em troca da manutenção do posto de trabalho. Esse necessário 
contraponto deve ter em vista o sindicalismo metalúrgico do ABC Paulista (um dos mais fortes e representativos 
do país) em oposição ao de cidades, por vezes não tão periféricas, mas que tem limites de negociação. Novamente 
a pergunta: negociar uma cesta básica em troca de um período de repouso, ou da prorrogação da jornada, 
efetivamente, traduz em maior empregabilidade? Ou apenas a concentração de renda, pelo aumento do lucro do 
empresariado?

Reforma Trabalhista: precisamos dela?



E o que se pretende reformar?

Existem vários projetos em tramitação que demandam 
atenção de toda a classe trabalhadora, especialmente 
pelos efeitos nocivos para a sociedade.

PEC 300/2016 – Mauro Lopes – PMDB-MG
Objeto: Altera a redação dos incisos XIII, XXI, XXVI 
e XXIX do art. 7º da Constituição Federal
Tramitação: Comissão de Constituição e Justiça

O que se propõe:
Aviso prévio: A PEC determina que o aviso prévio 
será de 30 dias. Hoje, ele é proporcional ao tempo de 
serviço, sendo no mínimo de 30 dias e no máximo 90.

Jornada de 10 horas: Jornada de trabalho de até 10 
horas diárias, contra as oito horas atuais. O texto 
mantém a jornada semanal máxima de 44 horas.

Redução de prazos: Reduz de dois anos para três meses o prazo para que o trabalhador ingresse com ação na Justiça do 
Trabalho. E de cinco anos para dois anos o prazo de prescrição de cobrança dos créditos trabalhistas.

Conciliação: Antes de entrar com o processo na Justiça do Trabalho, o trabalhador terá que tentar resolver a disputa por 
meio de uma comissão de conciliação, que será regulamentada em lei. 

Convenções e Acordos Trabalhistas: As convenções e acordos coletivos de trabalho poderão prevalecer sobre o que 
determina a legislação trabalhista

PLS 218/2016  - Senador Ricardo Ferraço – PSDB 

Objeto: Contrato de Trabalho Intermitente

Tramitação: Comissão de Assuntos Sociais

 O que se propõe: O empregado receberá somente pelas horas que trabalhar. A atual legislação veda a prática de 
contratos sem fixação de jornada de trabalho mínima ou de remuneração mínima devida. O contrato de trabalho deve 
ser certo e determinado.

PLS 6787/2016 – Poder Executivo – Regime de Tramitação – Prioridade – Audiências Públicas

Objeto: Eleição de Representantes por Local de Trabalho, Negociado sobre Legislado e Contrato de Trabalho 
Temporário

 O que se propõe: O atual contrato a tempo parcial prevê uma jornada máxima semanal de 25 horas vedada a realização 
de horário extraordinário. O projeto estabelece a possibilidade de uma jornada semanal de 30 horas, ou seja, mais de 
70% da jornada normal de trabalho, admitindo realização de horário extraordinário quando o contrato for de 26 horas 
semanais. 

Representação por local de trabalho: o art. 11 da CF prevê a figura do representante por local de trabalho. O projeto 
introduz a figura no art. 523-A da CLT. No entanto, dá ao representante de empregados poderes a prerrogativa de 
participar das negociações de acordos coletivos.

O projeto impõe a este representante o dever de conciliação em relação ao pagamento de verbas trabalhistas no decurso 
do contrato de trabalho e de verbas rescisórias quando do término deste, suscitando a idéia de que não haveria 
possibilidade de discutí-las em outros âmbitos (como na Reclamatória Trabalhista).

Além disto, altera o art. 611-A incluindo uma gama de direitos fundamentais dos trabalhadores no rol de direitos 
transigíveis pela via da negociação coletiva. 

Terceirização - PLC30/2015 (PL 4330/2004 – Sandro Mabel – PL). Tramitação – Senador Paulo Paim – Relator.

Objeto: Atualmente é permitida a contratação por empresa interposta (terceirização) de  serviços de vigilância e de 
conservação e limpeza, de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a 
pessoalidade e a subordinação direta.

O que se propõe: O projeto prevê a possibilidade de contratação por empresa interposta (terceirização) de toda e 
qualquer atividade, incluindo aqui a chamada atividade fim, a atividade principal, aquela que identifica o negócio.

PL4302/1998 – Poder Executivo - Pronta para Pauta no Plenário

Objeto: Trabalho Temporário

O que se propõe: Permite uma espécie de “terceirização temporária” de acordo com as necessidades da empresa. O 
projeto não distingue entre contratos temporários e outros contratos. A natureza de transitoriedade destes contratos não 
é contemplada no projeto. Aqui se permite a contratação temporária de atividades meio e fim do negócio. 



Reforma da Previdência: o que pode mudar?

Item

Aposentadoria 
por idade

Aposentadoria 
por tempo de 
contribuição

Regra de transição: O segurado homem com mais de 50 anos e a mulher com mais 
de 45 deverá contribuir por mais 50% do tempo que ainda falta para se aposentar.

Regra de transição: O segurado homem com mais de 50 anos e a mulher com mais 
de 45 deverá contribuir por mais 50% do tempo que ainda falta para se aposentar.

Como é Como ficaria

�30 anos de contribuição para 
mulheres e 35 anos de 

contribuição para homens.

�Sem idade mínima.

� 25 anos de contribuição para 
homens e mulheres.

�Idade mínima de 65 anos para 
homens e mulheres.

Aposentadoria do 
Trabalhador Rural

Aposentadoria 
especial

�Idade mínima de 55 anos para 
mulheres e 60 anos para homens.

�É preciso comprovar 15 anos de 
trabalho no campo.

�Trabalhador contribui 2% sobre o 
valor da venda da produção.

�Trabalhador que desempenha atividade 
especial pode se aposentar com 15, 20 ou 
25 anos de contribuição, dependendo da 

profissão. Não há idade mínima.

� Idade mínima de 65 anos para 
homens e mulheres.

�Contribuição de 25 anos para 
homens e mulheres.

�Contribuição ao INSS passa a ser 
mensal, por meio de carnê.

� Idade mínima de 55 anos para se 
aposentarem e contribuição de pelo 

menos 20 anos, sem distinção de tempo 
entre diferentes funções.

�Idade mínima de 55 anos para mulheres e 
60 para homens.

�Contribuição mínima: 15 anos.

�Idade mínima de 65 anos para 
homens e mulheres.

�Contribuição mínima: 25 anos.

Aposentadoria 
benefício integral

�Regra 85/95: a soma da idade + tempo 
de contribuição, se chegar a 85 

(mulheres) e 95 (homens) garante ao 
segurado o valor integral do benefício.

� A Regra 85/95 será extinta e para 
garantir a aposentadoria no valor 

integral o segurado precisará contribuir 
por 49 anos.

Pensão por morte

Cumulação de benefícios 
- aposentadoria e pensão 

por morte

Lei Orgânica da 
Assistência Social  

(LOAS) para idosos

�Valor corresponde a 100% do benefício 
de aposentadoria que o segurado que 

faleceu recebia ou teria direito a receber.

�O valor da pensão é dividido igualmente 
entre os dependentes. Se um dos 

dependentes (filho, por exemplo), deixar 
de ter direito ao benefício, o valor da 

pensão permanecerá igual.

� O segurado tem direito a acumular 
os benefícios de aposentadoria e 

pensão por morte, sem necessidade 
de escolher entre um ou outro

� O LOAS para idosos exige a 
idade mínima de 65 anos para 

homens e mulheres. 

� O valor do LOAS (para idosos ou para 
deficientes) é de um salário mínimo.

� Valor irá corresponder a 50% do 
benefício de aposentadoria que o segurado 

que faleceu recebia ou viria a receber.

� O valor da pensão corresponde aos 50% 
mais o acréscimo de 10% para cada 

dependente. O percentual de 10% deixa de 
ser pago no momento em que o dependente 

não tiver mais direito ao benefício.

� O segurado não poderá mais 
acumular os benefícios de 

aposentadoria e pensão por morte, 
devendo optar por um dos dois.

� A idade mínima do LOAS subirá 
para 70 anos para homens e mulheres.

� O LOAS deixará de ser vinculado 
ao salário mínimo e poderá ter um 

valor menor que ele.


