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PREMISSAS DE ANÁLISE DO TEMA 

Conjunto de iniciativas articuladas de debilitação dos direitos sociais. 

 

Novo regime fiscal (Emenda Constitucional 95/2016): a) Teto para crescimento das 
despesas vinculado apenas à taxa inflacionária, por 20 anos; b) Aprovação 
congressual da majoração da DRU de 20% para 30%. 

 

Reforma trabalhista: Altera profundamente o sistema de regulação das relações 
individuais de trabalho. 

 

PEC 287/2016:  a) Restrição dos direitos constitucionais à seguridade social;  b) 
Limitação do acesso à aposentadoria; c) Redução do valor dos benefícios 
previdenciários e assistenciais; d) Proibição de acumulações; e) Unificação de 
regras entre regimes, entre homens e mulheres e entre urbanos e rurais. 

 



REFORMA TRABALHISTA 

 

Reforma do sistema de regulação das relações individuais de 
trabalho. 

 

Objetivo: diminuição dos custos trabalhistas e obtenção de 
flexibilidade de regras trabalhistas no ambiente dos negócios. 

 

Efeitos: Descompasso com princípios e normas da Constituição Federal. 



REFORMA TRABALHISTA 

Principais elementos legislativos da Reforma Trabalhista. 

 

Pauta de flexibilização de direitos. 

 

Projeto de Lei nº 6.787/2016. 

Lei nº 13.429/2017. 

 

 



REFORMA TRABALHISTA 

Panorama temático da Reforma Trabalhista em curso.  

 

a) Fomento ao trabalho em tempo parcial; 

b) Ampliação do trabalho temporário; 

c) Regulamentação restritiva e deformada da figura do representante 
dos trabalhadores nos locais de trabalho; 

d) Prevalência da regulamentação em acordo ou convenção coletiva 
prevalecerão sobre o disposto em lei (negociado sobre legislado);  

e) Terceirização irrestrita e indiscriminada. 



REFORMA TRABALHISTA 

Contrato de trabalho a tempo parcial.  

 

É um dos marcos característicos da precarização das relações laborais. 

Busca a flexibilização da jornada legal e dos padrões remuneratórios a 
ela vinculados, fomentando o regime de pluriemprego. 

O projeto de lei sugere a ampliação significativa dos limites para a 
utilização do trabalho a tempo parcial. 

Reflexos negativos na saúde física e mental do trabalhador e em sua 
vida familiar e social. 



REFORMA TRABALHISTA 

Trabalho temporário. 

 

Flexibilização das condições originais da Lei nº 6.019/74.  

 

Permissão de contratação direta. 

 

Ampliação significativa do prazo de contratação temporária. 

 

Permissão da utilização de trabalho a tempo parcial. 

 

Tendência à generalização dos contratos de trabalho temporário. 



REFORMA TRABALHISTA 

Representação dos trabalhadores nos locais de trabalho. 

 

Concepção de afastamento entre o representante e a instância sindical.  

Debilidade das garantias voltadas a assegurar a autonomia da 
representação. 

Inobservância dos pressupostos da Convenção 135 da OIT, 
especialmente em relação ao art. 5º. 

Concepção restritiva da representação. 

Risco de ingerência patronal, em afronta à Convenção 98 da OIT. 



REFORMA TRABALHISTA 

Negociado sobre legislado (principais temas sob risco). 

Parcelamento de férias.  

Compensação de carga mensal de trabalho de 220 horas. 

Parcelamento da PLR. 

Horas in itinere. 

Intervalo intrajornada. 

PCS – promoções. 

Trabalho remoto. 

 

 



REFORMA TRABALHISTA 

Negociado sobre legislado. 

 

Vulnerabilização de direitos trabalhistas.  

 

Desprezo aos limites constitucionais. 

 

Fomento à negociação coletiva para piorar a qualidade dos empregos. 

 



EFEITOS NEGATIVOS DA REFORMA  

 

Mudanças trabalhistas não resultam do diálogo social. 

Advento da reforma trabalhista num cenário de recessão econômica. 

Desestabilização do sistema de proteção individual trabalhista. 

Rompimento de laços de identidade coletiva dos trabalhadores. 

Enfraquecimento da capacidade de negociação coletiva dos 
trabalhadores. 

Debilitação severa da Justiça do Trabalho. 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

As iniciativas de reforma trabalhista sinalizam de maneira vigorosa e 
consistente a tendência ao achatamento da renda do trabalhador e da 
deterioração de suas condições de vida.  

 

A Reforma Trabalhista despreza a Constituição Federal, que assegura os 
direitos sociais dos trabalhadores, e proclama que ordem econômica 
vinculada à valorização do trabalho humano, de modo a preservar a 
existência digna, de acordo com os ditames da justiça social. 

 

Modernização trabalhista não deve significar mercantilização do trabalho. 
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REFORMA PREVIDENCIÁRIA 

PEC 287/2016. 

 

Mudança da regra para fixar: 

 

a) Idade mínima de 65 anos de idade; 

b) Mínimo de 25 anos de contribuição; 

c) Regras válidas indistintamente para homens e mulheres, urbanos e 
rurais, servidor público ou trabalhador da iniciativa privada. 

 

 

 

 



REFORMA PREVIDENCIÁRIA 

PEC 287/2016. 

 

Redução do valor das aposentadorias: 

 

a) O valor será de 51% do Salário de Benefício mais 1% por ano de 
contribuição; 

b) Hoje o valor é de 70% do Salário de Benefício mais 1% por ano de 
contribuição; 

c) Aposentadoria integral (100%) depende de 49 anos de contribuição. 

 

 

 

 



REFORMA PREVIDENCIÁRIA 

PEC 287/2016. 

 

Regras de transição dirigidas apenas ao direito à aposentadoria, não ao 
valor: 

 

a) Para quem tenha mais de 50 anos, se homem e 45 anos, se mulher; 

b) Poderão aposentar-se antes dos 65 anos; 

c) Mas devem cumprir o tempo restante de contribuição no regime 
anterior, com acréscimo de 50%. 

 

 

 

 



REFORMA PREVIDENCIÁRIA 

PEC 287/2016. 

 

Aposentadoria por invalidez: 

 

a) Exige agora incapacidade permanente para o trabalho; 

b) Valor do benefício reduzido às regras gerais, salvo invalidez por 
acidente de trabalho (excluídas as doenças profissionais); 

c) Doenças graves implicam em aposentadoria proporcional, não mais 
integral. 

 

 

 

 



REFORMA PREVIDENCIÁRIA 

PEC 287/2016. 

 

Aposentadoria especial mais restrita: 

 

a) Adicional de Periculosidade deixa de ser critério para a concessão; 

b) Exigência de prova de dano efetivo ou perda de condições de saúde; 

c) Idade mínima de 55 anos; 

d) Carência de 20 de contribuição; 

 

 

 

 



REFORMA PREVIDENCIÁRIA 

PEC 287/2016. 

 

Pensão por morte desvinculada do salário mínimo e reduzida a 60% do 
valor da aposentadoria, mais 10% por dependente adicional (limite de 
100%). 

Vedação da acumulação de mais de uma aposentadoria pelo mesmo 
segurado. 

Vedação de acumulação de aposentadoria e pensão. 

Restrições e diminuição do valor do Benefício de Prestação Continuada. 

 

 

 

 

 



REFORMA PREVIDENCIÁRIA 

PEC 287/2016. 

 

Estados e Municípios devem ser obrigados a criar regimes 
complementares de previdência. 

 

Permissão da contratação de benefícios complementares em planos de 
previdência privada aberta. 

 

Abertura de mercado para entidades privadas de previdência. 

 

 

 

 

 



REFORMA PREVIDENCIÁRIA 

A Constituição Federal estrutura um Estado do bem-estar social. 

 

Os direitos previdenciários devem ser universais e precisam contemplar 
as singularidades. 

 

É preciso levar em conta a expectativa de vida dos trabalhadores e sua 
qualidade de vida. 

 

As contas públicas não devem ser ajustadas com a supressão de 
direitos sociais, mas sim com melhor equilíbrio tributário. 

 

 

 

 



 
 

A resistência em defesa dos direitos sociais 
no Brasil é indispensável ao projeto de uma 

sociedade ética, justa, digna e igualitária. 

 

MUITO OBRIGADO! 

mauro@robertoemauro.adv.br 


