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Brasília-DF, 13 de novembro de 2017 
 

No primeiro dia de vigência de nova legislação trabalhista, 

juiz da Bahia condena empregado 
 

Ato inaugural José Cairo Junior, juiz do trabalho da Bahia, proferiu dura sentença contra um 

empregado no sábado (11), baseando-se na nova legislação trabalhista. 

 

Não deu O funcionário havia processado o empregador por ter sido assaltado a mão armada 

pouco antes de sair para a firma. Pedia R$ 50 mil, mas foi obrigado a desembolsar R$ 8.500 por 

litigância de má-fé e pelas custas da ação. 

 

Sindicatos e centrais protestaram contra as novas regras 

Nem vem O juiz rejeitou a tese de “responsabilidade civil do empregador decorrente de atos de 

violência praticados por terceiros”. Na mesma ação, o trabalhador pleiteou o pagamento de horas 

extras, mas Cairo Junior entendeu que ele não comprovou a carga horária adicional. 

 

Descubra o que muda com a nova lei trabalhista. 

 

*Fonte: Folha de S. Paulo. 

 

 

Efeitos da reforma trabalhista: Na Espanha, 1 milhão de jovens deixaram 

o país e 300 sindicalistas têm problemas na Justiça 
Em visita ao Brasil, o deputado do Podemos espanhol, Rafael Mayoral, fez um balanço dos 

efeitos da reforma trabalhista e do congelamento de gastos em seu país – duas medidas que o 

governo Temer importou para cá. Ligado ao movimento de moradia, no entanto, Mayoral 

enxerga um cenário para mudança: “Se retiram direitos sociais, haverá reação” 

 

“Temos que criar laços de fraternidade comum entre os dois povos, fortalecer as lutas populares 

tanto no Brasil quanto na Espanha, por que temos questões que são comuns”. Assim Rafael 

Mayoral, deputado pelo Podemos, partido de esquerda espanhol, iniciou sua fala em um encontro 

com jornalistas da mídia alternativa nesta sexta-feira (10) em São Paulo. Mayoral está no Brasil a 

convite da Frente Povo Sem Medo e do MTST, com quem mantém laços já há alguns anos. 

 

Isso por que o Podemos, que atualmente é uma das principais forças políticas da Espanha, nasceu 

de um movimento popular em 2014 em um cenário muito parecido ao que vive o Brasil: de crise 

econômica acentuada pela retirada de direitos de um governo com agenda neoliberal.  

 

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/11/1934569-o-que-muda-com-a-nova-lei-trabalhista.shtml
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A Espanha passou, exatamente como o Brasil, por uma reforma trabalhista e uma mudança na 

constituição que cortou verbas para programas sociais e congelou verbas para investimento em 

inúmeras áreas. Tal como a reforma trabalhista brasileira, que entrou em vigor neste sábado (11) e 

a PEC 281, a chamada “PEC do fim do mundo”. 

 

“O próprio Temer assume que se inspirou na reforma trabalhista de Rajoy [Mariano Rajoy, 

primeiro ministro espanhol]. Não é à toa que o primeiro ‘chefe de estado’ que Rajoy visitou logo 

que se elegeu recentemente foi o Temer”, revelou. 

 

De acordo com Mayoral, a reforma trabalhista espanhola contém as mesmas mazelas da brasileira: 

destruiu a negociação coletiva e a capacidade dos trabalhadores de negociar sua própria condição 

do trabalho, desvalorizou salários e impôs a precarização das condições de trabalho. 

 

Os efeitos, segundo o deputado, foram exatamente aqueles que os especialistas no tema analisam 

sobre a reforma trabalhista brasileira: “Há um empobrecimento, uma piora generalizada de todas 

as condições de trabalho para os assalariados e também para os não assalariados. Isso atinge em 

especial o setor mais jovem da classe trabalhadora”, afirmou. 

 

Para se ter uma ideia, Mayoral revelou que cerca de 1 milhão de jovens foram “expulsos” da 

Espanha por conta da reforma trabalhista. Sem emprego ou contando apenas com vagas 

precarizadas, boa parte da juventude, desiludida, migrou do país visando garantir algum futuro. 

 

Além dos jovens, foram atingidos de forma mais dura também os sindicalistas. Na luta contra a 

reforma trabalhista e por melhores condições de trabalho, segundo Mayoral, cerca de 300 

sindicalistas foram processados pelo Estado e mantém, até hoje, problemas com a Justiça. 

 

Para Mayoral, essa retirada de direitos é efeito de uma nova etapa do neoliberalismo mundial. 

“Vivemos um momento preocupante. Entre as elites econômicas, há uma aposta em apoiar 

governantes milionários”, disse, citando a ascenssão de Trump nos Estados Unidos, de Macri na 

Argentina, do PPK no Peru, de Rajoy e de Temer. “Os milionários já não querem intermediários 

para exercer o poder político”, completou. 

 

Sem direitos sociais, sem direitos políticos 

Ainda que a agenda neoliberal venha impondo uma ferrenha retirada de direitos sociais, seja no 

Brasil ou na Espanha, o cenário, para o deputado do Podemos, é de oportunidade. Otimista, 

Mayoral acredita que quando se ataca os direitos sociais, se ataca também, quase que 

automaticamente, os direitos políticos e civis e que, por isso, as pessoas terão que começar a se 

organizar. 

 

“A agenda neoliberal é um ataque aos direitos humanos, à democracia. Se tirar um direito social, 

tem que tirar direitos políticos. Se não retirar, haverá reação”, argumentou, dando como exemplo 

a própria criação do Podemos na Espanha. Segundo ele, o governo começa a retirar direitos 

políticos e criminalizar vozes e movimentos por que vê que há uma reação à retirada de direitos 

sociais e, para o deputado, é dessa reação que deve surgir a “fraternidade popular”. 

 

“Há esperanças. Acredito que os setores populares, que as forças populares possam construir sua 

fraternidade, a fraternidade popular contra aqueles que compartilham de outra agenda política. O 

que nós queremos construir é um projeto baseado na fraternidade popular, um país para todos e 

todas, e onde os direitos humanos seja ponto central em nosso programa político”. 
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CONFIRA AQUI a íntegra do encontro de Rafael Mayoral com os jornalistas. 

 

*Fonte: Revista Fórum. 

 

Com fim da contribuição obrigatória, ministro estima que mais de 3 mil 

sindicatos desaparecerão 
 

Com o início da vigência da nova lei trabalhista neste sábado (11), a contribuição sindical 

obrigatória, que era cobrada no valor de um dia de salário de cada trabalhador, deixa de existir e, 

por conta disso, deverão desaparecer mais de três mil sindicatos. A avaliação foi feita pelo 

ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, em entrevista exclusiva ao G1. 

 

Atualmente, segundo o ministro, há cerca de 16,8 mil sindicatos no Brasil, dos quais 5,1 mil são 

patronais. O restante, cerca de 11,3 mil, representa os trabalhadores. 

 

"Eu acredito que deverá reduzir em 30% dos 11,3 mil sindicatos [dos trabalhadores]", declarou o 

ministro. Segundo Nogueira, essa redução vai acontecer porque parte dos sindicatos vai se fundir 

a outros. 

 

Segundo Ronaldo Nogueira, os sindicatos dos trabalhadores que tendem a desaparecer são aqueles 

que não realizaram, nos últimos três anos, acordos coletivos, considerados por ele como uma das 

"razões fundamentais da organização sindical". 

 

"A grande realidade é que o movimento sindical no Brasil vai ter de olhar para dentro e vai ter de 

se reconstituir no sentido de voltar a ter representação sindical por categoria. Para que os acordos 

coletivos de trabalho, que tenham força de lei, possam ser deliberados por um sindicato forte. E 

que realmente ofereça uma contraprestação ao trabalhador, que vai contribuir com alegria", 

declarou. 

 

Acordo coletivo 

O ministro do Trabalho afastou a possibilidade de ser instituído um período de transição para o 

fim da contribuição sindical obrigatória, pelo qual ela continuaria valendo por algum tempo, 

sendo extinta posteriormente. 

 

Segundo ele, a nova lei trabalhista, que prevê o fim da obrigatoriedade, será respeitada. "Aquilo 

que foi aprovado, está consolidado", declarou. 

 

Ronaldo Nogueira informou que sua proposta é que os trabalhadores possam, em assembleia, fixar 

um valor de contribuição para subsidiar as despesas dos sindicatos nas ações para fechar acordos 

com as empresas. 

 

Mas o ministro do Trabalho explicou que, mesmo sendo definida em assembleia, essa 

contribuição não seria obrigatória. 

 

"O trabalhador que entender que não deve contribuir, tem que se manifestar. Dizendo 'não 

concordo em pagar e não vou pagar'". 

 

https://www.revistaforum.com.br/2017/11/11/efeitos-da-reforma-trabalhista-na-espanha-1-milhao-de-jovens-deixaram-o-pais-e-300-sindicalistas-tem-problemas-na-justica/
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Nogueira avaliou que a contribuição sindical obrigatória representa um "valor significativo" para 

os sindicatos, mas disse que eles têm outras formais levantar recursos para custeio. 

 

"Engana-se quem pensa que os sindicatos sobrevivem por conta somente da contribuição 

obrigatória. É um valor significativo, mas há sindicatos que têm uma contraprestação de serviços 

para o trabalhador reconhecida. E esses sindicatos vão se fortalecer. E o trabalhador vai ser mais 

participativo nos acordos coletivos de trabalho", concluiu. 

 

*Fonte: G1. 

 

 

FENASPS 


