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Especial 

Reforma 

Trabalhista

A Reforma Trabalhista, aprovada pelos deputados 
e senadores e sancionada por Temer, tirou direitos 
importantes dos trabalhadores.

Criou dificuldades para o trabalhador reclamar na 
Justiça quando se sentir lesado, criou alternativas 
para ampliar as horas de trabalho sem pagamento 
das horas extras, com o chamado acordo individual, 
tirou a obrigação de homologar a rescisão nos 
sindicatos ou no Ministério do Trabalho, o que 
poderá aumentar a violação de direitos rescisórios 
com o pagamento de verbas rescisórias menor do 
que aquela devida.

O SINDIMARMORE vem lutando para abrir os olhos 
dos trabalhadores da nossa Categoria, para que não 
caiam na conversa de patrões com más intenções. 
Se você, trabalhador, for chamado para conversar ou 
negociar sobre alguma alteração no contrato, 
procure o Sindicato antes de assinar qualquer 
documento na empresa, inclusive no ato da 
admissão.  

Mas é preciso que você se filie ao Sindicato para 
que ele tenha condições de te atender. 

Vamos entender um pouco mais sobre as 
mudanças?

O desgoverno Temer e seus aliados 
acabaram com uma série de Direitos 
Trabalhistas, portanto mais do que nunca 
é importante o apoio dos trabalhadores ao 
Sindicato - que é quem sempre defendeu 
a Classe Trabalhadora.

O SINDIMÁRMORE é um dos Sindicatos 
mais atuantes do Movimento Sindical. 
E a nossa força vem do trabalhador. 
Juntos, conquistamos aumentos reais, 
lutamos por mais segurança nos 
locais de trabalho, denunciamos mortes 
por acidentes de trabalho, exigimos 
e ganhamos ações da Justiça, 
mobilizamos a Categoria, formamos novos 
líderes sindicais, conquistamos direitos, 

A REFORMA TRABALHISTA TIROU 
DIREITOS DO TRABALHADOR

construímos novas sedes para atender 
bem os sindicalizados, nos destacamos 
na Luta de Classes.

Com uma administração séria, também 
oferecemos Assessoria Jurídica gratuita.

Com o fim do Imposto Sindical, a partir 
de março de 2018 o Sindimármore irá 
priorizar o atendimento aos associados 
e contribuintes. Os que não forem 
filiados poderão não ser atendidos.

Associe- se, você vai precisar! Corra até 
uma sede do Sindimámore mais próxima 
de você!  Acesse o nosso site: 

www.sindimarmore.com.br

POR QUE PAGAR SINDICATO?  POR QUE SER SINDICALIZADO?



PRINCIPAIS DIREITOS PERDIDOS PELOS EMPREGADOS
JUSTA CAUSA

O art. 482 da CLT que regulamenta a 
demissão por justa causa foi ampliado 
com mais um item, a letra “M”, que dá 
ao empregador o direito de demitir o 

empregado por justa causa se ele perder a 
qualificação profissional. Exemplo: se for 

motorista e perder a carteira ou não renovar 
no prazo de validade. Situação idêntica 

poderá ocorrer com os profissionais que 
dependam de credencial para trabalhar, 

como por exemplo os blaster.

FÉRIAS
Também as férias previstas no art. 134 da CLT, caso 
haja acordo entre patrão e empregado, poderão 
ser divididas em até três vezes, no entanto, um dos 
períodos deverá ser superior a 14 dias e os outros 
dois nunca inferior a 5 dias. Com a Reforma fica 
estabelecido que as férias terão que iniciar dois dias 
antes dos feriados ou repouso remunerado.

AJUDA DE CUSTO
Atualmente as verbas pagas ao 
empregado a título de ajuda de custo, 
auxílio alimentação, diária para viagem 
sem necessidade de prestação de contas 
faz parte da remuneração para fins de 
apuração de férias, 13º salário, FGTS e 
rescisão, inclusive sobre elas era recolhido 
o INSS, que aumentava a Contribuição 
Previdenciária, garantindo melhor valor no 
caso de auxílio-doença e aposentadoria.

Com a alteração do art. 457, parágrafo 
2º da CLT, essas verbas perderam o 
caráter salarial. Isso incentivará muitos 
empresários a não reajustarem salário, 
passando a conceder bonificações, o que 
pode criar no trabalhador a ilusão de que 
está com bom salário. Ele só vai perceber 
o prejuízo quando ficar doente, na hora de 
receber o auxílio-doença ou então ao se 
aposentar.

ACORDO DE RESCISÃO
A legislação brasileira nunca permitiu acordo entre 
patrões e empregados para rescisão de contrato, 
sempre foi encarado como fraude para sacar FGTS 
e receber indevidamente seguro-desemprego. Com 
a reforma a trabalhista torna possível as partes 
negociarem a extinção do contrato, mas estabeleceu 
as seguintes regras:

 - Será paga a metade do aviso prévio e da multa 
do FGTS e será liberado apenas 80% do FGTS 
depositado na conta vinculada;

- O empregado que fizer acordo não terá direito a 
seguro-desemprego.

Mas esta alteração não significa que está 
regulamentada a rescisão apenas para o empregado 
sacar FGTS e continuar trabalhando. O contrato 
tem que ser extinto mesmo, caso contrário será 
caracterizado fraude que implicará na nulidade 
do ato e punição de ambas as partes, inclusive 
criminalmente.

ACORDOS ENTRE PATRÕES E EMPREGADOS
A propaganda da Reforma Trabalhista vem colocando como o 
maior avanço da história do Direito do Trabalho a negociação 
direta entre patrões e empregados. Mas todos sabem que as 
empresas são assessoradas por contadores e advogados. Por 
outo lado, os trabalhadores em geral dependem do emprego e a 
pressão pode levá-los a decidirem diferente do que desejariam.  
O desequilíbrio de forças é grande e quem será prejudicado está 
claro que é o trabalhador. 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
O imposto sindical não é mais obrigatório. Antes o Sindicato 
era obrigado a dar assistência gratuita em homologações de 
rescisão e atendimento jurídico. Agora, com o fim deste imposto, 
o Sindicato só será obrigado a atender quem for sócio ou 
contribuinte do sindicato. Desta forma, os trabalhadores, que 
dependerão ainda mais do sindicato para lutar por seus direitos 
devido a valoração dos Acordos e Convenções Coletivas, não 
poderão mais contar com esta assessoria.

HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO
Todo empregado com mais de um ano de casa, quando demitido ou se 
pedisse demissão, o seu acerto de contas teria que ser feito no Sindicato 
ou no Ministério do Trabalho. Este procedimento impedia muitas fraudes, 
pois o Termo de Rescisão era conferido por profissional habilitado. Se 
fossem encontrados erros, a empresa teria que voltar e acertá-los. 
Também era obrigatório o pagamento em dinheiro. 

Estas regras não existem mais. Sem homologação no Sindicato a 
empresa é quem fará o cálculo e efetuará o pagamento no seu escritório, 
e o empregado receberá, sem assistência profissional, um crédito que 
poderá estar errado. Também poderá ocorrer de empresas parcelarem a 
rescisão ou até pagarem com cheques pré-datados. 

ATENÇÃO – Os Trabalhadores só devem assinar o Termo de Rescisão 
na empresa após conferi-lo e receberem o seu direito. Após a assinatura 
você está quitando seus direitos e não poderá mais reclamar legalmente. 
Para não correr risco, se você for associado consulte o SINDIMÁMORE 
antes de sentar com o ex-patrão para os acertos de suas contas.

DANOS MORAIS  
A Reforma Trabalhista trouxe para a CLT matéria originária do 
Direito Civil, fixando limite para que o juiz fixe o valor da indenização 
por danos morais, matéria esta que não existe parâmetro na 
legislação brasileira, até porque é um dano imaterial e pode variar 
de uma pessoa para outra. Mais uma vez está clara a intenção de 
engessar os juízes do Trabalho, impondo-lhes limite na condenação, 
fixando valores insignificantes a título de indenização por danos 
morais. Mesmo sendo inconstitucional, enquanto o Supremo 
Tribunal Federal não se pronunciar, terá que ser fixado da seguinte 
forma:
- Ofensa leve = 3 vezes o último salário.
- Ofensa grave = 20 vezes o último salário.
- Ofensa gravíssima = 50 vezes o último salário.

É necessário destacar que o mesmo artigo 223 instituiu dano moral 
também para as empresas, mesmo sendo pessoas jurídicas, ferindo 
de morte o significado da palavra que se refere a ofensa a honra da 
pessoa humana. 

HORA IN ITINERE
Os trabalhadores eram remunerados pelas 
horas extras gastas no trajeto de sua 
casa para a empresa e na volta, quando 
transportados pela empregadora, se o local 
de trabalho fosse de difícil acesso e não 
servido por transporte público. Este direito 
foi suprimido pelo art. 58, parágrafo 2º da 
CLT. Ou seja, não existe mais.



DOS HONORÁRIOS PERICIAIS
Sempre que o empregado ajuizar uma reclamação trabalhista, cuja 
apuração dependa de prova pericial (como por exemplo aquelas 
que reivindicam adicionais de insalubridade ou periculosidade), se 
o reclamante não obtiver êxito, mesmo sob assistência judiciária 
gratuita, terá que arcar com os honorários periciais.

É mais um avanço do Governo Federal contra os direitos dos 
trabalhadores, conquistados com muita luta durante décadas.
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O objetivo principal da Reforma Trabalhista, 
aprovada com discurso de renovação, foi 
o de prejudicar os trabalhadores e atender 
os patrões. Foram retirados direitos, o 
que é vedado pela Constituição Federal, 
inclusive garantidos por ela, o que torna 
inconstitucionais a maioria dos artigos 
reformados ou criados. 

No entanto, como também não é possível 
acreditar muito no Supremo Tribunal 
Federal, será preciso ampliar as lutas 
através de manifestações. Para isso será 
necessário fortalecer os movimentos 
sociais, os sindicatos, a Luta de Classes.

Para reconquistar direitos roubados de 
nós e conquistar novos, vamos fortalecer 
o SINDICATO, pois o SINDICATO é você, 
trabalhador!  Junte-se à luta! Filie-se e 
participe das assembleias sindicais, nelas é 
que seus direitos são conquistados.

E QUEM LUTA, CONQUISTA!

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Empregadores e empregados que não obtiverem êxito em suas 
demandas judiciais, assim que passar a vigorar a Reforma terão que 
pagar honorários advocatícios ao advogado da parte vencedora, no 
percentual que poderá variar entre 5% a 15%, obrigação imposta 
pelo artigo 791-A da CLT.
A condenação em honorários periciais e advocatícios tem o intuito 
de inibir e intimidar os trabalhadores a não lutarem por seus direitos 
na Justiça do Trabalho

AMEAÇAS QUE OS TRABALHADORES ENFRENTARÃO 
- Mediante acordo entre patrão e 

empregado poderá ser prorrogada a jornada 
diária de 8 horas para 10 horas, sem 
pagamento de horas extras, desde que o 
empregador compense com folga as horas 
extras no período de seis meses (art. 58, 
par. 5.);

- Poderá ser criada escala de 12 x 36 em 
horário fixo sem intervalo para almoço e sem 
pagamento de horas extras. Os empregados 
que aceitarem essa escala, terão que trabalhar 
em domingos e feriados, que coincidirem 
com suas escalas, sem qualquer vantagem 
financeira, conforme prevê o artigo 59-A;

- O intervalo de almoço que era de no 
mínimo uma hora agora poderá ser reduzido 
para 30 minutos, desde que o empregador 
libere o empregado 30 minutos antes do 
final da jornada, ou pague a hora reduzida 
com adicional de 50% (art. 71).

.
ATENÇÃO TRABALHADORES! - Estas regras são inconstitucionais. Se a empresa impor, denuncie ao Sindicato.

JUNTE-SE A NÓS
NESSA LUTA!


