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XXI PLENÁRIA  - FOZ DO IGUAÇÚ -  
O MUNDO DO TRABALHO E SEUS DESAFIOS

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA

 17h30:  Credenciamento

 19h: Abertura

 20h30: Jantar de Confraternização

SÁBADO

 8h30: Credenciamento

 9h: Mesa sobre Economia Política com o Professor Márcio Pochmann

 10h: Debate

 10h45: Mesa sobre Saúde do Trabalhador com Mário Lobato

 11h30: Debate

 12h: Almoço

 13h30: Mesa sobre Direito do Trabalho com o Professor  
Dr. Prudente José Silveira Mello

 14h15: Debate

 15h45: Grupos

 16h45: Coffee Break

 17h: Painel

 18h30: Encerramento

DOMINGO

 9h: Assembleia ordinária

 9h30: Assembleia extraordinária
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Nesta XXI Plenária do Sindijus-PR, iremos debater o Mundo do Trabalho e seus desafios, sob 
o enfoque de quatro eixos  principais: sociológico, jurídico, econômico e saúde do trabalhador. 
A partir desses eixos temáticos, buscaremos realizar uma discussão aprofundada acerca dos 

desafios contemporâneos ao mundo do trabalho e aos trabalhadores, assim como as alternativas 
de mobilização política para a transformação deste cenário. 

A seguir, encontram-se alguns textos de apoio como forma de embasar teoricamente o debate. 
Os textos pertencem a acadêmicos, pesquisadores e estudiosos da área. 
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- EIXO SOCIOLÓGICO

DESAFIOS SINDICAIS 

Marcio Pochmann1 

O movimento da desestruturação da sociedade salarial ganha impulso pela desregulação das 
políticas públicas, apontando para uma nova estrutura social conformada pela maior polarização 
entre a base e o cume da estrutura social. Assiste-se, assim, à transição das tradicionais clas-
ses médias assalariadas e de trabalhadores industriais para o novo e extensivo precariado2 , bem 
como o avanço da classe média proprietária dos pequenos negócios, o que anuncia a crescente 
polarização social.

Mudanças que tornam cada vez mais intenso o padrão de exploração do trabalho frente ao 
esvaziamento da regulação social e trabalhista. Embalados por certo determinismo tecnológico e 
saltos imaginados na produtividade do trabalho imaterial, uma nova gama de promessas foi for-
jada em direção à almejada sociedade do tempo livre estendida pelo avanço do ócio criativo, da 
educação em tempo integral e da contenção do trabalho heterônomo (apenas pela sobrevivência). 
Penetrados cada vez mais pela cultura midiática do individualismo e pela ideologia da competição, 
o neoliberalismo segue ampliando apoiadores no Brasil.

A dependência crescente da produção e exportação de produtos primários, em meio ao esva-
ziamento da indústria, coloca no setor de serviços sob a dominância dos rentismos financeiros 
o novo ordenamento do trabalho. Ou seja, a busca pela redução crescente do custo do trabalho 
enquanto elemento da competição capitalista e intensificação do grau de exploração da força de 
trabalho. Diante disso, as instituições de representação dos interesses dos trabalhadores encon-
tram-se desafiadas a buscar novas formas de organização e lutas. Do contrário, o risco do esva-
ziamento sindical tende a aumentar. 

Ainda segundo Pochman (2015), a crise de dimensão global instalada na primeira década do 
século 21 poderá ser ressaltada no futuro próximo por ter promovido as bases de uma nova fase 
de desenvolvimento capitalista. Isso porque a crise atual se apresenta como a primeira a se ma-
nifestar no contexto do capital globalizado, uma vez que as depressões anteriores (1873 e 1929) 
ocorreram num mundo ainda constituído por colônias (pré-capitalista) e a presença de experiên-
cias nacionais de economias centralmente planejadas.   

Neste sentido, cabe a conformação de uma nova maioria política que responda com protagonis-
mo da mudança social e econômica contemporânea os avanços técnico-científicos que permitem 
condições superiores para a reorganização produtiva e trabalhista. 

1  Professor do Instituto de Economia e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de 
Economia do Trabalho, ambos da Universidade Estadual de Campinas

2   O precariado, termo criado nos anos 1980 pela combinação do adjetivo “precário” e do 
substantivo “proletariado”, é uma classe emergente composta por um número cada vez maior de 
pessoas que levam uma vida de insegurança, entrando e saindo de empregos que conferem pouco 
significado a suas existências
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De certa forma, a transição entre as sociedades urbano-industrial e de serviços tende a não 
mais separar nítida e rigidamente o tempo do trabalho do não trabalho, podendo gerar maior mes-
cla entre os dois, com maior intensidade e o risco da longevidade ampliada da jornada laboral para 
além do tradicional local de exercício efetivo do trabalho.

Ao mesmo tempo, os elevados e constantes ganhos de produtividade tornam cada vez mais 
possível a construção de nova modulação no tempo de trabalho. Em síntese, o melhor entendi-
mento acerca do novo mundo do trabalho possibilita a reinvenção da pauta laboral comprometida 
com a construção de uma sociedade superior. A liberação do tempo de trabalho e avanço educa-
cional são partes constitutivas disso.
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- EIXO JURÍDICO

O MUNDO DO TRABALHO E SEUS DESAFIOS

Prudente José Silveira Mello 3

Para pensarmos a luta dos trabalhadores nos dias atuais, talvez seja importante retroceder aos 
anos 60/70, e constatarmos, quais eram as estratégias colocadas segundo a ordem internacional, 
para limitar as lutas da classe trabalhadora e a democracia.

O período foi marcado pela Guerra Fria4, com a prevalência dos Estados Unidos em boa parte 
do mundo, com forte influência no Continente Latino Americano, apoiando intervenções militares, 
golpes de Estado, e ditadores.

Assim ocorreu na Bolívia em 1964; na Argentina, em 1966 e posteriormente em 1976; no Chile 
em 1973 (inclusive com o assassinato o Presidente Allende) e no Uruguai em 1973.

O Brasil não fugiu à regra. O golpe civil militar ocorreu em 1964 e perdurou por longos 21 anos. 
Os militares, com o apoio dos grandes grupos econômicos (nacionais e internacionais), dos meios 
de comunicação, dos setores conservadores da sociedade, inclusive a igreja, realizaram um gol-
pe contra a democracia, contra o estado democrático de direito. Implantaram uma ditadura, sob 
o fundamento de ‘defesa da democracia’, realizando assim uma notável inversão ideológica. Tal 
como ocorreu nos demais países que sofreram golpe de Estado.

O mundo estava dividido então, em duas grandes potências que se apresentavam como alter-
nativas ideológicas, políticas e econômicas para um mundo ainda inseguro em relação ao futuro. 
Nestas condições, foi criado e sustentado pelos Estados Unidos a crença de que a “Era da Catás-
trofe” não terminara com o fim da Segunda Grande Guerra e que “o futuro do capitalismo mundial 
e da sociedade liberal não estava de modo algum assegurado” 5.

3 Doutor em Direitos Humanos pela Universidad Pablo de Olavide (Sevilla/España), professor 
da Faculdade Cesusc, advogado do escritório Mello, Zilli, Scmidt e Prado Advogados Associados.

4 A peculiaridade da Guerra Fria era a de que, em termos objetivos, não existia perigo imi-
nente de guerra mundial. Mais que isso: apesar da retórica apocalíptica de ambos os lados, mas 
sobretudo do lado americano governos das duas superpotências aceitaram a distribuição global 
de forças no fim da Segunda Guerra Mundial, que equivalia a um equilíbrio de poder desigual mas 
não contestado em sua essência. A URSS controlava uma parte do globo, ou sobre ela exercia 
predominante influência – a zona ocupada pelo Exército Vermelho e/ou outras Forças Armadas 
comunistas no término da guerra – e não tentava ampliá-la com o uso de força militar. Os EUA 
exerciam controle e predominância sobre o resto do mundo capitalista, além do hemisfério norte e 
oceanos, assumindo o que restava da velha hegemonia imperial das antigas potências coloniais. 
Em troca, não intervinha na zona aceita de hegemonia soviética. (HOBSBAWM, Eric. Era dos Extre-
mos: o breve século XX (1914-1991). São Paulo: Companhia das Letras, 1994. p. 224).

5 (HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX (1914-1991). São Paulo: Compa-
nhia das Letras, 1994. p. 228).
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Prevalecia na América do Sul, o processo repressivo a partir dos principais conceitos com que 
foram pautadas as questões da Doutrina de Segurança Nacional, que no Brasil embasaram toda a 
ação militar e legislativa nos “anos de chumbo”. 

O empresariado nacional e estrangeiro contribuíram diretamente na construção do sistema re-
pressivo oficial patrocinando ações e influenciando efetivamente na constituição do estado exce-
ção, explorando os trabalhadores e solapando a Democracia.

A Segurança Nacional estava sim a serviço da ideologia capitalista e encontrou respaldo em 
todo um aparato civil e militar montado para sua consolidação.

Todo o “apoio” e “incentivo” dado inicialmente ao golpe pelas empresas/empresários desdo-
brou-se em ações diretas e efetivas e resultou em grandes vantagens para as que participaram e 
em “punição” para as que não o apoiaram. 

Como registrou Rosário Valpuesta Fernadéz, as ditaduras latino americanas, os interesses das 
elites econômicas nacionais e estrangeiras, das grandes corporações transnacionais assim como 
o do  poder político convergiram para implantar uma nova ordem econômica (que veio posterior-
mente impondo-se como o ‘neoliberalismo’), onde o interesse econômico se sobrepôs aos direitos 
humanos, sociais e culturais, tendo se estabelecido um vínculo destes grupos no período, apoian-
do as ditaduras. Destaca Valpuesta:

“Cualquier intento de subvertir la situación se veía como una amenaza intolerable que se debía 
abortar. Pero en este escenario había otros actores que confluían para que las cosas fueran así, 
estaban las grandes empresas extranjeras, generalmente norteamericanas, con importantes 
intereses en determinados sectores económicos, y también, auxiliando a las mismas, los EEUU, 
con su ingente capital militar y de inteligencia, cuya participación era esencial para mantener el 
statu quo”6.

E para realizar tal intento, o que se efetivou, tanto no Brasil como nos demais países sul-ameri-
canos, foi a violação massiva de direitos humanos, a exploração da força de trabalho, a concentra-
ção do capital, e benefícios as grandes empresas nacionais e transnacionais.

Enquanto a América do Sul vivia sob a égide das ditaduras, os países mais desenvolvidos, pas-
savam por um processo de transformação econômica, com políticas que contemplavam um novo 
modelo de regulação, apresentado como ‘globalização’, produzindo profundas alterações no pla-
neta, de ordem social, econômica, ambiental/ecológica, e em todos os espaços e esferas do poder. 
Este processo afeta diretamente o mundo do trabalho, a esfera de organização dos trabalhadores 
e das forças populares. A ‘globalização’, demarcada por interesses econômicos e não sociais, de-
bilitou os Estados Nacionais, fragilizando a sua ação reguladora. 

Este quadro foi estabelecido mediante a intervenção de mecanismos externos de poder, consti-
tuídos pelas instituições de Bretton Woods (Fundo Monetário Internacional, OMC7  e Banco Mun-
dial), utilizando-se de políticas de ajustes estruturais, que tiveram consequências nefastas, au-
mentando a pobreza, a miséria no mundo todo e, em especial, nos países não desenvolvidos.

6 VALPUESTA FERNÁNDEZ, Rosário. Transición y neoliberalismo una punte. In: PRONER, Ca-
rol, ABRÃO, Paulo (Cord.). Justiça de Transição: reparação, verdade e justiça: perspectivas compa-
radas Brasil-Espanha. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p. 78.

7 Para operacionalizar este poder de dominação, criou-se uma nova entidade, a Organização 
Mundial do Comércio (em 1994), substituindo o GAAT, que juntamente com o Fundo Monetário 
Internacional e o Banco Mundial, complementam uma triáde de poder, a serviço dos interesses 
econômicos oligopólicos.
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Estas políticas econômicas, concebidas após a segunda guerra mundial e denominadas – ne-
oliberais, encontraram espaço para serem aplicadas após os anos 70, com o endividamento que 
assolou os países, e a crise do petróleo. Dando espaço para as instituições de Bretton Woods, 
adotarem o receituário neoliberal e forçarem a sua aplicação, cumprindo com os interesses dos 
grupos transnacionais e dos países mais poderosos. Foi quando ganharam destaque na Europa, 
iniciando na Inglaterra, sob o poder de Margaret Thacher e na América do Sul, aplicada pelo ditador 
Pinhochet, no Chile.

Tais medidas foram elaboradas dentro de uma concepção econômica ortodoxa, na qual o raio 
de ação do Estado deve ser diminuído, com a privatização da economia e a desregulação do mer-
cado, deixando-o atuar livremente, ao derrubar as fronteiras entre os países, flexibilizar os direitos 
sociais, desviar os recursos públicos para as empresas privadas.

Marilena Chauí, ao analisar o autoritarismo crescente, produto da ideologia neoliberal ressalta:

“O poder mundial se encontra nos organismos econômicos privados (Banco Mundial, FMI, etc.) 
com os quais os Estados contraem dívidas públicas, isto é, os cidadãos devem pagar para que 
os seus governos façam o que esses organismos privados exigem que façam. No momento, 
esses organismos privados internacionais exigem que os governos ‘eliminem o déficit público’, 
isto é, destruam ou não criem políticas sociais que sirvam de paliativo à barbárie econômica”8.

Os grandes beneficiários deste processo são as grandes corporações, grandes transnacionais 
que passaram a deter um poder superior ao da grande maioria dos países, como analisa Chossu-
dovsky:

“Conforme a recessão aumenta, a economia mundial é dominada por um punhado de bancos 
internacionais e monopólios globais. Esses poderosos interesses financeiros e industriais en-
tram cada vez mais em conflito com a sociedade civil”9; 

”O livre comércio e a integração econômica proporcionam maior mobilidade à empresa global, 
enquanto, simultaneamente, suprimem (através de isenção de impostos e barreiras institucio-
nais) o movimento do pequeno capital local”10.

É incontroverso os efeitos nefastos produzidos pelos programas de ajuste estrutural, sendo re-
conhecido inclusive pelo Secretário Geral das Nações Unidas que sublinhou que 

“... llos programas de ajuste estructural y las condiciones impuestas por las instituciones finan-
cieras internacionales (...) han provocado contracciones económicas graves y repercusiones 
sociales prejudiciales y se han reflejado en una disminución de la producción, el aumento del 
desempleo y la caída de los ingresos por habitante ... ni han introducido en las estructuras eco-
nómicas los cambios necesarios para evitar futuros problemas de deuda”11.

Lembra Felipe Gómez Isa que não é em vão que na

“América Latina se ha llegado a hablar de la década perdida al referirse a los años 80, los años 
en los que comenzó la crisis de la deuda y los consiguientes programas de estabilización. Al 

8 CHAUÍ, Marilena. “Introdução”. In:LAFARGUE, Paul. O Direito à Preguiça. São Paulo: Ed. Hu-
citec, Unesp, 1999.

9  CHOSSUDOVSKY, Michel. A Globalização da Pobreza e os Impactos da Reforma do FMI e 
do Banco Mundial. Moderna. 1999, p.14.

10 Ibid, p.15.

11 GÓMEZ ISA, Felipe. El derecho ao desarrollo: como derecho humano enelámbito jurídico 
internacional. Bilbao: Universidad de Deusto. 1999, p. 245.
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mismo tiempo, particularmente en África, aunque también en partes de Asia, los indicadores 
socioeconómicos han descendido hasta niveles difícilmente compatibles con la más mínima 
dignidad humana”12.

As condições para o controle a crise econômica global que teve início em 2008, são impostas 
por aqueles que a causaram - “o capital financeiro”, que vive da especulação, apropriando-se das 
riquezas, em benefício de um núcleo seleto, que domina e impõe as regras a serem obedecidas, 
que apregoa produzir riqueza, mas exerce o efeito contrário, destruindo-a.

Não se faz necessário patrocinar o modelo de ditaduras como as que se impuseram nos anos 
60/70 na América do Sul, para subjugar e impor as condições de exploração aos trabalhadores. 

Hoje é possível, mediante processos de desestabilização de governos democráticos, impor “de-
mocracias de fachadas”, as quais são instrumentalizadas e servem aos interesses econômicos 
dominantes, como assevera Boaventura de Souza Santos.

É o que estamos vivendo hoje no Brasil com o golpe que levou a deposição da Presidenta Dilma, 
sem que tivesse praticado crime de responsabilidade. Processo levado a curso por um parlamento, 
cuja grande maioria está envolvida em corrupção, e é manipulada pelos grandes meios de comuni-
cação. Apoiado pelo grande capital, impondo um projeto que foi derrotado nas urnas, tendo como 
ideologia o ‘neoliberalismo’. Para assim subjugar e retirar direitos e conquistas sociais. O atual 
governo, sem qualquer legitimidade, se sustenta às custas de destruir direitos sociais e garantir 
ganhos do capital financeiro e do grande empresariado, do qual se tornou refém! 

Como salienta Antonio Baylos:

“... conseguindo impor uma situação de exceção que justifica a emanação de normas de urgên-
cia sobre a base da excepcionalidade a qual derroga elementos essenciais dos direitos demo-
cráticos reconhecidos como de caráter fundamental nas respectivas constituições nacionais”13.

A democracia é fragilizada, com o uso de meios que impedem a participação popular, com a cri-
minalização dos movimentos sociais e das greves. Iniciativas dos governos para a aprovação de 
leis que cumpram com estes objetivos, como no caso brasileiro, por meio de Medidas Provisórias, 
ou deputados que estejam sob o seu jugo. Em um contexto marcado pelo autoritarismo, caracte-
rísticas de um estado de exceção.

Estamos assistindo a desconstrução/destruição dos avanços democráticos conquistados na 
América do Sul, em países como Argentina, Chile, Bolívia, Equador, Venezuela e Brasil. 

Direitos são retirados, os povos subjugados pelos interesses conservadores, as democracias 
são aprisionadas a partir da ação do capital financeiro e dos interesses transnacionais. As institui-
ções cumprem a agenda imposta pelo poder econômico.

O momento é de retrocesso. Se outrora as democracias eram golpeadas por ditaduras militares, 
hoje o aprisionamento das democracias, se faz pelo grande capital financeiro e transnacional, que 
acaba por dominar as instituições e os poderes públicos, faz uso dos grandes meios de comuni-
cação para garantir seus interesses, solapando a liberdade, desconstruindo lideranças populares, 
fragilizando instituições, derrogando direitos fundamentais, criminalizando movimentos sociais, 

12 GÓMES ISA, Felipe. Op. Cit., pp.244-245.

13  BAYLOS, Antonio. Excepcionalidade política e neoliberalismo. Europa e Brasil. In. A resis-
tência ao Golpe de 2016. PRONER, Carol, CITTADINO, Gisele, TENENBAUM, Marcio e RAMOS FILHO, 
Wilson (orgs). Bauru: Canal 6, 2016. p. 44/45.
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para despotencializar as suas intervenções.

Promovem uma INVERSÃO IDEOLÓGICA, em nome da defesa da Democracia e contra a corrup-
ção, promove-se a Corrupção e viola-se a própria democracia.

Após a derrota dos governos populares progressistas, como recém ocorreu com o golpe no Bra-
sil, a direita, ao assumir o poder, vem destruindo direitos existentes, no mais curto espaço de tem-
po possível, não deixando possibilidades para o retorno de um governo que promova uma agenda 
social e progressista. 

Este é, em breves cores, o trágico panorama do Brasil neste momento, com a reforma trabalhista 
e da previdência, com a educação e saúde, cujos orçamentos estão congelados por vinte anos, 
com o fim de programas sociais, com as propostas de privatização de empresas públicas, com a 
anistia de dívidas do grande empresariado como no caso das telefônicas, com a cobrança de im-
postos dos mais pobres e a redução do salário mínimo, sem falar de outras perversas ações que 
promovem a  demissão de servidores públicos, e o fechamento de Universidades por exemplo.

Reformas que não foram aprovadas pela sociedade, sequer passaram pelo crivo das urnas pois 
foram derrotadas pelo voto popular.

Boaventura, ressalta ainda que a direita “consegue a cumplicidade do capital financeiro interna-
cional, para inculcar nas classes populares e nos excluídos a ideia de que a austeridade não é uma 
política com que se possam defrontar”14.

O momento, no caso brasileiro, impõe que seja defendida a democracia nas ruas e em todos 
os espaços necessários. Mantendo nossas instituições sob a égide da liberdade, participação e 
transparência. Garantindo que as conquistas sociais tão duramente alcançadas sejam preserva-
das, brecando o retrocesso que está em curso, bem como a destruição dos direitos sociais e dos 
avanços conquistados no Brasil.

14 SOUZA SANTO, Boaventura. Os perigos da desordem jurídica no Brasil. In. A resistência ao 
Golpe de 2016. PRONER, Carol, CITTADINO, Gisele, TENENBAUM, Marcio e RAMOS FILHO, Wilson 
(orgs). Bauru: Canal 6, 2016. p. 68.



ANOTAÇÕES
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- EIXO ECONÔMICO

Para Wellington Souza Silva(2014), no mercado de trabalho os trabalhadores são classificados 
como População Economicamente Ativa (PEA), e se distribuem por esses setores trabalhistas. 
Classifica-se a economia de um país a partir do setor que possui o maior número de trabalhado-
res. Por exemplo, os países mais desenvolvidos economicamente tem uma tendência a possuírem 
a maior parte de sua população economicamente ativa no setor terciário, já os países com baixo 
desenvolvimento econômico (subdesenvolvidos) possuem a maior parte de sua população econo-
micamente ativa no setor primário, os países em desenvolvimento econômico (países emergentes) 
possuem a maior parcela de sua população economicamente ativa no setor secundário, ou seja, há 
uma transição dos setores em relação a economia do país.

No mercado de trabalho existem duas classificações de trabalho: o trabalho formal, onde há 
registro na carteira de trabalho, contribuições à previdência social, legalidades trabalhistas e o tra-
balho informal, que não há registro, não há pagamento da contribuição previdenciária, e tem cres-
cido muito nos últimos tempos. O crescimento do trabalho informal tem prejudicado a previdência 
pública, pois não há entrada das contribuições para que haja o pagamento das aposentadorias, 
criando um déficit econômico nas contas do governo. Um dos principais fatores que levam ao au-
mento significativo do trabalho informal são as crises econômicas, que implicam muitas vezes no 
trabalho autônomo da população15. 

O desemprego é outra característica do mercado de trabalho, quando a quantidade de vagas 
oferecidas é menor que o número de pessoas para exercerem o trabalho. O mesmo pode ocorrer 
de outras formas, como o desemprego conjuntural e o desemprego estrutural. O desemprego con-
juntural é o associado as crises econômicas, onde há baixo crescimento econômico, tendo quedas 
na produção, nas vendas, ou até mesmo devido problemas naturais como secas e geadas, inter-
ferindo na produção do setor primário, causando demissões da população que trabalha nesses 
ramos. Outra forma de desemprego é o estrutural, ou também chamado de tecnológico, que ocorre 
em consequência da substituição da mão de obra por máquinas, a entrada de robôs, tratores, 
computadores, são fatores que causam a dispensa dos trabalhadores que são substituídos por 
máquinas, que não necessitam de remuneração econômica por sua produção.

O mercado de trabalho passou por evoluções, principalmente no que diz a entrada das tecnolo-
gias, extinguindo algumas profissões, causando o desemprego estrutural. Por outro lado há cria-
ções de novas profissões, que necessitam dessas tecnologias, onde há relações diretas com os 
meios tecnológicos, por exemplo o profissional de Tecnologia da Informação (TI), que tem crescido 
muito nos últimos tempos. A ampliação do uso de máquinas principalmente nas indústrias, gera 
uma diminuição da população que trabalha no setor secundário, porém há um aumento do setor 
terciário. Essa tecnologia nos setores trabalhistas aumenta a necessidade de maiores especia-
lizações de ensino, maior qualificação das forças de trabalho, onde vão exercer maiores e mais 
complexas funções.(SOUZA SILVA, 2014)

15 Disponível em https://www.infoescola.com/economia/mercado-de-trabalho/
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- EIXO SAÚDE DO TRABALHADOR

A SAÚDE DO TRABALHADOR

Por Mario Lobato da Costa

I - “A SAÚDE É UM DIREITO DE TODOS E UM DEVER  
DO ESTADO” - CF. ART:196. (O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS)

Pode-se afirmar com certeza dizer que o artigo acima, o 196, é o “mais invocado” da nossa 
Constituição Federal. 

Também é importante afirmar que a Saúde ser um direito de todos não é fruto apenas dela estar 
escrita na Constituição, mas o correto é dizer que ela está na Constituição porque é um 
direito, e continuaria a ser um direito mesmo que não estivesse escrito lá. O 
direito à saúde se confunde com o direito à vida.

O sistema público de saúde brasileiro é o SUS. Um sistema de proporções gigantescas e com 
características quase que únicas no mundo.

O Brasil é o único pais do mundo com população acima de 200 milhões de habitantes a ter um 
sistema de saúde universal e gratuito. 

Manter um sistema como este custa dinheiro. Aliás, em qualquer pais do mundo, manter o sis-
tema de saúde funcionando custa MUITO dinheiro. 

O gráfico abaixo foi extraído da Lei Orçamentária Anual de 2018 do governo federal. Seleciona-
mos apenas a dotação de alguns ministérios.
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Pode-se notar que, excluídos os gastos com a Previdência e Assistência Social  que estão con-
centrados no ministério do Desenvolvimento Social, estão na Saúde os maiores gastos do orça-
mento. 

Importante ressaltar que os gastos da Previdência são quase todos eles carimbados, destinam- 
se a pagar benefícios e pensões. Por outro lado, pode-se dizer que a Saúde é a entidade com o 
maior “poder de compra” dentre todas aquelas instaladas na Esplanada dos Ministérios.

Os números dos SUS impressionam pela grandeza. São quase 80.000 estabelecimentos de saú-
de instalados no país, sendo que 55.000 deles são públicos. São pouco mais de 450.000 leitos 
hospitalares. Quase 70% dos estabelecimentos privados atendem também pacientes do SUS. 

Esta rede detém uma produção enorme de serviços. Apenas a título de ilustração, no ano de 
2017 foram produzidos no âmbito do SUS 4,17 BILHÕES de procedimentos ambulatoriais. Um 
número gigantesco, que poucos países do mundo tem para mostrar.

Este enorme sistema de saúde movimenta uma soma considerável de dinheiro. Segundo dados 
do SIOPS (Sistema de Orçamentos Públicos em Saúde) do ministério da saúde, em 2016 foram 
gastos R$ 247,56 bilhões de reais só no sistema público. Estes bilhões de reais podem não ser 
o suficiente para cobrir todas as nossas necessidades, mas certamente se constituem em um 
orçamento bem “apetitoso” para o complexo médico – industrial mundial. O Brasil é, certamente, 
o maior mercado emergente do mundo para equipamentos e serviços de saúde... e isto explica 
muitas coisas.

II - O DESMONTE DO SUS
O SUS tem sido alvo de um intenso ataque nos tempos esquisitos em que vivemos. Muitas das 

conquistas e avanços que obtivemos nas últimas décadas estão correndo sérios riscos. Vamos 
aqui tentar elencar algumas delas.

• Aprovação da Emenda Constitucional 95, que estabelece um teto para 
os gastos públicos por vinte anos. 

Em praticamente todos os países do mundo dito civilizado os gastos com ações e serviços de 
saúde tendem a crescer acima do crescimento do PIB. A chamada “inflação da saúde” se mantém 
sempre acima da inflação geral. Este comportamento tem várias explicações, podemos citar entre 
elas o envelhecimento da população (que aumenta a procura por serviços de saúde por conta de 
doenças crônico-degenerativas) a agregação de novas tecnologias e novos medicamentos e o 
crescimento vegetativo da população.

Nesta perspectiva, congelar a dotação orçamentária da saúde por 20 anos, tirando dinheiro da 
política pública e o destinando ao pagamento ao sistema bancário é uma tremenda irresponsabi-
lidade.

O resultado desta política genocida se fez notar já na largada: Em 2017, o orçamento executado 
na área da saúde foi  menor dos últimos 10 anos!

•  Mudanças na forma de repasses financeiros para os municípios

O Ministério da Saúde procedeu à desregulamentação do financiamento do SUS, revogando a 
portaria 204 de 2007.

Essa portaria regulamentava o financiamento do SUS em blocos: Atenção Básica, Vigilância em 
Saúde, Média e Alta Complexidade, Medicamentos, Gestão e Investimentos.
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Com a proposta de janeiro, esses blocos passaram a ser dois apenas: o bloco de Investimentos 
e o de Custeio, dificultando a transparência e o acompanhamento dos órgãos de controle e dos 
cidadãos.

Permite, assim, que recursos, por exemplo, da atenção básica, a saúde do trabalhador e da vi-
gilância sanitária possam ser desviados para outras áreas, conforme razões e interesses os mais 
variados.

•  Revisão da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)

Desaparece a exigência de um mínimo de agentes comunitários de saúde por equipe;

Permite a divisão do financiamento atual entre estratégia de saúde da família e as “equipes de 
atenção básica tradicionais”. Isto resulta em mais internações,  mais atendimentos de urgência, 
pois as pessoas têm um cuidado pior e seus problemas de saúde se agravam, porque previnem 
menos, etc. Volta a “atenção básica do postinho”. Modelo mais barato, mas de pouquíssima efe-
tividade, em que o médico só passa lá de manhã, atende um pouco e vai embora, que só aplica 
vacina e faz curativo e que ninguém vai lá em outras situações, porque seria perda de tempo.

Inventa um tal de “padrão essencial”, o qual abre a porta para comprometer os municípios com 
o mínimo do mínimo do mínimo. O retorno à atenção básica pobre para os pobres.

Não deixa claro o que pretende com serviços chamados de Núcleos de Apoio à Saúde da Famí-
lia, que é o modo de atuação na atenção básica de profissionais como psicólogos, nutricionistas, 
assistentes sociais, fisioterapeutas, etc. 

•  Mudanças na Política Nacional de Saúde Mental

“Privilegia internação em manicômios/hospitais psiquiátricos e comunidades terapêuticas, com 
um volume muitíssimo maior de recursos,  invertendo completamente a perspectiva da política 
pública de saúde mental. Um retrocesso que nos remete a como era o cuidado nesta área há 30 
anos.”

(Lumena Almeida Castro Furtado; psicóloga, sanitarista, mestre em Saúde Pública e doutoranda 
na área de gestão, ex- secretária da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), Ministério da Saúde).

•  Reformulação na Lei da Saúde Suplementar

1) REVOGAÇÃO DA LEI DE PLANOS DE SAÚDE (Lei nº 9.656) 

“Desregulamenta” a saúde suplementar, retrocedendo nos abusos praticados na década de 
1990, antes da Lei nº 9.656/98, atendendo aos interesses particulares e demandas exclusivas das 
empresas de planos de saúde.

2) SEGMENTAÇÃO DE COBERTURAS ASSISTENCIAIS

Institui o “plano barato” (acessível ou popular), mediante redução do rol da  Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que é a  lista dos procedimentos com cobertura obrigatória 
pelos planos de saúde. Essa proposta representa uma drástica elevação da judicialização desses 
contratos. 

3) REAJUSTE APÓS 60 ANOS DE IDADE

Altera o Estatuto do Idoso, que hoje proíbe reajuste após os 60 anos. Na prática, o idoso será 
“expulso” dos planos de saúde



20

4) DIMINUIÇÃO DO VALOR DO RESSARCIMENTO AO SUS

Com a redução do valor a ser ressarcido, o SUS perde ainda mais recursos justamente no mo-
mento de ajuste fiscal e de redução do financiamento público da saúde. 

5) EXTINÇÃO DE PROJETOS DE LEI QUE BENEFICIAM OS USUÁRIOS

Elimina mais de 140 projetos de lei em tramitação na Câmara dos Deputados que buscam re-
visar de forma adequada as regras aplicadas aos planos de saúde. Muitos desses projetos de lei 
são voltados à ampliação das garantias de coberturas e ao fim de abusos na cobrança de mensa-
lidades.

6) REDUÇÃO DO VALOR DE MULTAS

Atenuar o poder dessas penalidades desestimulará as operadoras a respeitar os direitos que os 
consumidores ainda possuem e reduzirá o efeito de suas denúncias e a fiscalização da ANS.

III – A SAÚDE DO TRABALHADOR AMEAÇADA 

3.1 – A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora
A questões relativas a atenção à saúde do trabalhador foram dispostas na portaria GM 1823 de 

Agosto de 2012 do Ministério da Saúde que instituiu a “Política Nacional de Saúde do Trabalhador 
e da Trabalhadora”. 

Em seu artigo 3º a portaria informa que: “Todos os trabalhadores, homens e mulheres, indepen-
dentemente de sua localização, urbana ou rural, de sua forma de inserção no mercado de trabalho, 
formal ou informal, de seu vínculo empregatício, público ou privado, assalariado, autônomo, avulso, 
temporário, cooperativados, aprendiz, estagiário, doméstico, aposentado ou desempregado são 
sujeitos desta Política.” 

A portaria descreve em detalhes as questões relativas a vigilância relativa à saúde nos locais de 
trabalho, a prevenção, o tratamento e a recuperação na saúde dos trabalhadores.

O texto completo da PT/GM 1823 pode ser acessado aqui ou no link:  
http://www.conselho.saude.gov.br/web_4cnst/docs/portaria_1823_12_institui_politica.pdf

Em resumo, a portaria consolida as ações e políticas que já vinham sendo implementadas no 
SUS  e as atualiza, além de estabelecer estratégias visando a implementação da Rede Nacional de 
Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST) no contexto da Rede de Atenção à Saúde. 

As ações previstas se desenrolam em três eixos principais: 

A) Começa por incluir as práticas relativas à saúde do trabalhador nos pontos de atendimento  
da Atenção Básica;  de forma a assegurar que a identificação da situação do trabalho dos usuários 
seja considerada nas ações e serviços de saúde do SUS e que a atividade de trabalho realizada 
pelas pessoas, com as suas possíveis conseqüências para a saúde, seja considerada no momento 
de cada intervenção em saúde.

B) Determina o estabelecimento de uma rede de vigilância/coleta de dados sobre a saúde do 
trabalhador e consolidação dos dados das Comunicações de Acidente de Trabalho (CAT) e das 
bases de dados dos diversos atores envolvidos no mundo do trabalho. 

C) Orienta a instituição de Centros de Referencia em Saúde do Trabalhador (CERESTs).

http://www.conselho.saude.gov.br/web_4cnst/docs/portaria_1823_12_institui_politica.pdf
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Fica fácil concluir que todo este conjunto de ações está seriamente ameaçado pelas restrições 
orçamentárias e mudanças de política que vem ocorrendo na área da saúde e já descritas acima. 

Destacamos especialmente as mudanças na Atenção Básica e no Financiamento as quais, de 
certa forma, desobrigam os gestores a destinar recursos para programas específicos (como a saú-
de do trabalhador) assim como coloca em risco de sucateamento toda a rede de serviços prevista 
para a implementação da RENAST.

3.2 – Alguns dos novos desafios na Saúde do Trabalhador e da Trabalha-
dora

Um outro aspecto a ser levantado diz respeito aos novos desafios relativos à saúde do trabalha-
dor e que não mereceram tratamento mais específico na PT GM 1823 (mesmo porque são ques-
tões mais recentes). Como exemplo podemos citar:

• A reforma trabalhista e os prejuízos trazidos por ela à saúde do trabalhador

• O trabalho à distância

• O assedio moral.

A seguir reproduzimos três artigos que versam sobre cada um dos temas. Dada a importância 
dos assuntos envolvidos, optamos por reproduzir integralmente os mesmos.

REFORMA TRABALHISTA PÕE EM RISCO A SAÚDE DO 
TRABALHADOR, AFIRMA JUIZ DO TRABALHO 

FONTE: assessoria de imprensa Fenepospetro

As mudanças propostas pela nova legislação trabalhista, que entra em vigor no dia 11 de no-
vembro, vão diminuir a qualidade de vida do brasileiro e fazer com que os trabalhadores adoeçam 
mais rápido. Para o Juiz do Trabalho de Jundiaí (SP), Jorge Souto Maior, a Reforma Trabalhista 
passa como um trator em cima das normas de higiene, saúde e segurança do trabalho. 

A supressão do intervalo intrajornada, a liberação da mulher gestante ou lactante para trabalhar 
em ambiente insalubre, o trabalho intermitente, o banco de horas, a jornada 12 x 36 entre outros 
itens da Lei 13.467 da Reforma Trabalhista, ameaçam a saúde do trabalhador brasileiro. Para o 
Juiz do Trabalho de Jundiaí (SP), Jorge Souto Maior, a nova legislação, além de retirar direitos, 
propõe uma regressão das relações de trabalho contrariando os princípios do direito do trabalho. 
Ele cita que, além de ser inconstitucional, a lei se contradiz em vários pontos eliminando o enten-
dimento sobre as normas de higiene, segurança e saúde no ambiente laboral. 

O magistrado acrescenta que ao mesmo tempo em que proíbe alterações na Convenção Coletiva 
ou Acordo Coletivo com relação as normas de higiene, segurança e saúde, a lei determina que as 
regras não alcançam a legislação sobre a duração da jornada e do intervalo. Segundo Jorge Souto 
Maior, a limitação da jornada de trabalho se faz necessária e está diretamente ligada à preservação 
da saúde no ambiente de trabalho. Para ele, não há política de segurança e saúde no ambiente de 
trabalho sem a limitação da jornada. O juiz frisa que a reforma feita para aumentar os lucros do 
capital financeiro internacional, por meio da exploração da mão de obra, não mexe apenas no bolso 
do trabalhador, mas sobretudo, afeta a sua saúde. 

A nova lei determina que a supressão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo 
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para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza in-
denizatória apenas no período suprimido, com acrescimento de 50% da hora normal de trabalho. O 
juiz considera que o efeito é mínimo para as empresas que cometam o ato ilícito e não preservam 
a saúde dos trabalhadores. “Se o intervalo intrajornada não for cumprido a empresa terá uma pe-
quena punição econômica. Se a ilegalidade é parcial a condenação será parcial”. 

HORAS EXTRAS 
Para o juiz, o banco de horas, que é um mal do século passado, avança na nova era e ameaça a 

condição humana da classe trabalhadora: 

Trabalhar com o sistema de banco de horas é um desastre. Qual a quantidade de horas que o 
trabalhador tem além das horas extras? Se no final do contrato o banco de horas não for compen-
sado, as horas extras serão pagas sem juros, sem correção monetária e sem multa. 

Jorge Souto Maior condena a permissão para negociar coletivamente a extensão da jornada de 
trabalho em ambientes insalubres. Para ele, essa questão é jurídica e qualquer prorrogação deve 
ser mediada com autorização das autoridades competentes. 

O juiz diz que a nova lei defende a ampliação da jornada de trabalho e as possibilidades de ex-
ploração da mão de obra, sem o devido pagamento das horas suplementares trabalhadas, com o 
argumento de que essas medidas vão gerar emprego. Para ele, a lei é contraditória, já que a estra-
tégia jurídica leva em conta a redução da jornada de trabalho de quem está inserido para empregar 
mais.

ENFRAQUECIMENTO 
Ele afirma que é possível perceber uma tentativa da lei de destruir a ação sindical ao incentivar 

as negociações individuais. “Os trabalhadores são colocados na perspectiva de concorrer entre si. 
A lei cria uma cultura predatória. Se o trabalhador aceita essas condições individuais prejudiciais 
do ponto de vista do coletivo, ele ganha a possibilidade de promoção e fica mais perto do chefe. 
Os demais trabalhadores que recusarem a proposta serão pressionados e correm o risco de serem 
demitidos. Essa selvageria fere o princípio básico do direito ao trabalho”, finaliza. 

LEGISLAÇÃO 
Jorge Souto Maior acha que a Reforma Trabalhista não pode ser encarada com naturalidade, 

tendo em vista que o processo foi aprovado em tempo recorde e sem debates com a sociedade. 
Para o juiz, a lei surgiu como uma avalanche no mundo jurídico com efeito de ruptura democrática: 
A lei patrocinada pelos grandes conglomerados foi elaborada entre quatro paredes para deixar a 
classe trabalhadora de joelhos. 

O magistrado cobra da classe operária uma autocrítica pela sua inércia e por não ter resistido 
aos ataques do poder econômico. O juiz acredita que com a entrada da lei em vigor a ficha vai 
começar a cair e os trabalhadores, então, vão ficar horrorizados. “A classe trabalhadora precisa 
fazer uma autocrítica por não perceber o momento histórico e por não ter lutado para defender a 
democracia no país”, conclui. 

Artigo acessado em 01/02/2018 disponível in <http://fsindical.org.br/forca/reforma-
-trabalhista-poe-em-risco-a-saude-do-trabalhador-afirma-juiz-do-trabalho>
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REFORMA TRABALHISTA PREJUDICOU MUITO  

A VIDA DE QUEM “TRABALHA EM CASA”

Por Átila Da Rold Roesler16

Sob o falacioso discurso de “modernização” nas relações de trabalho, a Lei nº 13.467/2017, que 
introduz a “reforma trabalhista”, altera e desconfigura as hipóteses do teletrabalho, isto é, aquele 
que é realizado na residência do próprio trabalhador, longe do empregador mas sob o controle 
remoto deste. Em outras palavras, a reforma alterou a vida de quem trabalha de casa, já que tele-
trabalho pode ser entendido como “trabalho à distância”.

Ocorre que o teletrabalho já era regulamentado pelo artigo 6º da CLT recentemente alterado 
pela Lei nº 12.551/2011, nos seguintes termos: “Não se distingue entre o trabalho realizado no 
estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado a distância, 
desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego”. E o parágrafo único 
complementa: “Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equi-
param, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e 
supervisão do trabalho alheio”.

Desde logo percebeu-se que o trabalhador que labora em casa em situação de subordinação e 
controle remoto pelo empregador tem o espaço de sua vida íntima invadida pelo Capital, trazendo- 
lhe prejuízos familiares e sociais que não contribuem para uma condição digna de vida, afetando 
o seu direito de desconexão ao trabalho e o prejudicando em suas atividades privadas, como lazer, 
cultura, artes, atividades físicas, entre outras, além de desagregar a classe trabalhadora e fomentar 
a competição entre os próprios empregados.

Aliás, essa modalidade de trabalho em domicílio ser uma exigência dos “modernos meios tele-
máticos e de produção” utilizada para a regulamentação do tele trabalho pelos reformistas é tão 
deturpada e falaciosa que já ocorria por volta de 1860 recebendo severas críticas de MARX em O 
Capital:

     “A cristalização fixa de sua organização, oriunda da velha divisão do trabalho, dissolve-se com 
isso e dá lugar a mudanças contínuas. (…) indústria familiar exercida nas moradias privadas dos 
trabalhadores ou em pequenas oficinas. Essa assim chamada moderna indústria familiar nada 
tem em comum, exceto o nome, com a antiga, que pressupõe artesanato urbano independente, 
economia camponesa autônoma e, antes de tudo, uma casa da família trabalhadora. Ela está 
agora transformada no departamento externo da fábrica, da manufatura ou da grande loja. Ao 
lado dos trabalhadores fabris, dos trabalhadores manufatureiros e dos artesãos, que concen-
tra especialmente em grandes massas e comanda diretamente, o capital movimenta, por fios 
invisíveis, outro exército de trabalhadores domiciliares pelas grandes cidades e pela zona rural. 
(…) A exploração de forças de trabalho baratas e imaturas torna-se mais desavergonhada do 
que na fábrica propriamente dita no assim chamado trabalho domiciliar do que na manufatura, 

16 Átila Da Rold Roesler é juiz do trabalho na 4ª Região e membro da Associação Juízes para a 
Democracia (AJD). Pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho e em Direito Processual Civil. 
Pós-graduado em Sociologia pela Universidade Estácio. Foi juiz do trabalho na 23ª Região, procu-
rador federal e delegado de polícia civil. Publicou os livros: Execução Civil – Aspectos Destacados 
(Curitiba: Juruá, 2007) e Crise Econômica, Flexibilização e O Valor Social Do Trabalho (São Paulo: 
LTr, 2015). Autor de artigos jurídicos em publicações especializadas. Professor na pós-graduação 
da URI Campus Frederico Westphalen/RS e vice-Diretor da FEMARGS – Fundação Escola da Ma-
gistratura do Trabalho do Rio Grande do Sul.
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por que a capacidade de resistência dos trabalhadores diminui com sua dispersão; toda uma 
série de parasitas rapaces se coloca entre o empregador propriamente dito e o trabalhador, o 
trabalho domiciliar parte com empresas mecanizadas ou ao mesmo manufatureiras no mesmo 
ramo de produção, a pobreza rouba do trabalhador as condições mais necessárias ao trabalho, 
como espaço, luz, ventilação etc., cresce a irregularidade no emprego e, finalmente, nesses úl-
timos refúgios daqueles que a grande indústria e a grande agricultura tornaram “supérfluos”, a 
concorrência entre os trabalhadores alcança necessariamente seu máximo”. 

(O Capital, Livro I, Capítulo VIII, 6, e Capítulo XIII, 8).

Com o advento da “reforma trabalhista”, a modalidade de teletrabalho é significativamente alte-
rada e as condições de trabalho realizado nessa situação são profundamente precarizadas. A re-
forma introduz o “Capítulo II-A – Do Tele trabalho” na CLT e, entre outros retrocessos, instituiu que 
a responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos 
e da infra-estrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reem-
bolso de despesas podem ser arcadas unicamente pelo empregado e não integram a remuneração 
deste.

Além disso, introduz o inciso III no artigo 62 no “Capítulo II – Da Duração do Trabalho” para que 
o empregado nessa modalidade não tenha mais controle das horas trabalhadas, podendo ser co-
brado apenas por metas estabelecidas independentemente da carga horária diária e semanal que 
tenha que realizar para atingi-las. Por fim, a lei subverte o óbvio ao dizer que o comparecimento às 
dependências do empregador não descaracteriza o regime de tele trabalho.

Por evidente, o retrocesso da reforma não tem limites, subvertendo a lógica da subordinação que 
permeia o contrato de trabalho ao pretender transferir ao trabalhador os custos da produção e ne-
gar os limites constitucionais de jornada diária e semanal em completa dissonância da dignidade 
do trabalho humano, alterando o conceito de empregador e do risco inerente ao desenvolvimento 
da atividade econômica da empresa (artigo 2º da CLT). A novidade legislativa também afeta dire-
tamente a saúde física e psicológica do trabalhador atribuindo ao próprio empregado a responsa-
bilidade pela prevenção a fim de evitar doenças e acidentes no ambiente de trabalho, eximindo o 
empregador de fiscalizá-lo e, nesse aspecto, desrespeitando normas de proteção de índole cons-
titucional (art. 7º, inc. XXII, da CF/1988).

O regime de tele trabalho imposto pela “reforma trabalhista” é perverso porque se apresenta sob 
a falácia do discurso da “modernização” quando trata-se de mais uma modalidade de prestação 
de trabalho, desta vez por via remota, sem qualquer garantia de proteção ao empregado, tanto 
em termos de duração de limite máximo na jornada de trabalho, da responsabilidade pelo custo 
dos meios de produção e de transferir a responsabilidade pela segurança e higidez do ambiente 
de trabalho, eximindo-se o empregador de qualquer fiscalização, a não ser no que diz respeito ao 
cumprimento de metas impostas unilateralmente pela empresa.

Nessa forma, o local de trabalho confunde-se com a moradia do trabalhador, invertendo a lógica 
do princípio da proteção e os fundamentos da própria relação entre Capital x trabalho que sempre 
vigoraram na realidade do sistema produtivo capitalista.

Nota-se que Marx alertava que “Ela [a exploração] se torna ainda mais desavergonhada no as-
sim chamado trabalho domiciliar do que na manufatura, porque a capacidade de resistência dos 
trabalhadores diminui com sua dispersão”(idem). Nada poderia ser mais atual do que MARX em 
1860 quanto às regras introduzidas pela “reforma trabalhista” acerca da modalidade de tele tra-
balho. O isolamento do trabalhador em sua residência, sob controle remoto e subordinação direta 
do empregador, aliado ao enfraquecimento do poder de enfrentamento dos Sindicatos de traba-
lhadores em nossos dias, impede a sua capacidade de resistência à exploração sem limites. A 
possibilidade de que nessa modalidade de trabalho sejam ajustadas cláusulas por meio de acordo 
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escrito individual em nada beneficia os trabalhadores, a não ser o fato de tornar eles mesmos res-
ponsáveis pela sua própria exploração.

Os retrocessos devem ser enfrentados com coragem institucional e sob a ótica da racionalidade 
de proteção que permeia o direito do trabalho. Não é possível, sob o ponto de vista jurídico, nem 
econômico e tampouco sociológico transferir ao trabalhador os custos da produção e a responsa-
bilidade pela higidez do ambiente de trabalho enquanto é explorado pelas forças do Capital. Deve 
ser mantida a divisão entre local de trabalho x residência, sob pena de afronta à intimidade e à vida 
privada da pessoa humana, em cuja categoria o trabalhador também está inserido, não se consti-
tuindo em espécie de “sub-cidadão”, especialmente garantindo-lhe a tranquilidade no seio familiar 
ou, ainda, o direito à desconexão, o direito de estar só, entre outros.

Ainda que se fale que o teletrabalho poderia apresentar pontos positivos para alguns trabalha-
dores como o de evitar o deslocamento diário à empresa nas grandes cidades, nada justifica a 
ausência de controle de jornada diária e semanal nos limites constitucionais e a sua efetiva fiscali-
zação pelo empregador com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação de forma 
comprometida com o princípio da proteção. Por fim, a institucionalização e o incentivo ao regime 
de teletrabalho pode gerar complexas situações de terceirização, formas irregulares de trabalho e 
que culminam no desvirtuamento da relação de emprego garantido constitucionalmente abrindo 
espaço para o trabalho explorado em situação análoga à de escravo, como se nota frequentemente 
na grande indústria têxtil.

In Justificando/Carta Capital – acessado em 01/02/2018 http://justificando.cartacapital.com.
br/2017/08/29/reforma-trabalhista-prejudicou-muito-vida-de-quem-trabalha-de-casa/

O QUE É ASSÉDIO MORAL E O QUE FAZER?

Apesar de não ser uma prática nova no mercado de trabalho, o assédio moral vem sendo ampla-
mente divulgado na última década, e as condutas de empregadores que resultam em humilhação 
e assédio psicológico passaram a figurar nos processos trabalhistas com mais recorrência. O 
assédio moral pode ser configurado em qualquer nível hierárquico e ocorre de forma intencional 
e frequente. Neste CNJ Serviço, procuramos esclarecer como costuma se caracterizar o assédio 
moral, suas consequências e o que fazer a respeito.

CONCEITO 
Entende-se por assédio moral toda conduta abusiva, a exemplo de gestos, palavras e atitudes 

que se repitam de forma sistemática, atingindo a dignidade ou integridade psíquica ou física de um 
trabalhador. Na maioria das vezes, há constantes ameaças ao emprego e o ambiente de trabalho é 
degradado. No entanto, o assédio moral não é sinônimo de humilhação e, para ser configurado, é 
necessário que se prove que a conduta desumana e antiética do empregador tenha sido realizada 
com frequência, de forma sistemática. Dessa forma, uma desavença esporádica no ambiente de 
trabalho não caracteriza assédio moral.

SITUAÇÕES VEXATÓRIAS 
Como exemplos frequentes de assédio moral no ambiente de trabalho, podemos citar a exposi-

ção de trabalhadores a situações vexatórias, com objetivo de ridicularizar e inferiorizar, afetando 
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o seu desempenho. É comum que, em situações de assédio moral, existam tanto as ações diretas 
por parte do empregador, como acusações, insultos, gritos, e indiretas, ou ainda a propagação de 
boatos e exclusão social. Os processos trabalhistas que resultam em condenações por assédio 
moral, quase sempre envolvem práticas como a exigência de cumprimento de tarefas desneces-
sárias ou exorbitantes, imposição de isolamento ao empregado, restrição da atuação profissional, 
ou ainda exposições ao ridículo.

CONSEQUÊNCIAS 
O assédio moral no trabalho desestabiliza o empregado, tanto na vida profissional quanto pes-

soal, interferindo na sua autoestima, o que gera desmotivação e perda da capacidade de tomar de-
cisões. A humilhação repetitiva e de longa duração também compromete a dignidade e identidade 
do trabalhador, afetando suas relações afetivas e sociais. A prática constante pode causar graves 
danos à saúde física e psicológica, evoluir para uma incapacidade laborativa e, em alguns casos, 
para a morte do trabalhador.

PROCESSO JUDICIAL 
Não existe uma lei específica para repressão e punição daqueles que praticam o assédio moral. 

No entanto, na Justiça do Trabalho a conduta de assédio moral, se caracterizada, gera indenização 
por danos morais e físicos. Na esfera trabalhista, o assédio moral praticado pelo empregador ou 
por qualquer de seus prepostos autoriza o empregado a deixar o emprego e a pleitear a rescisão 
indireta do contrato.

As práticas de assédio moral são geralmente enquadradas no artigo 483 da Consolidação das 
Leis Trabalhistas (CLT), que determina que o empregado poderá considerar rescindido o contrato 
e pleitear a devida indenização quando, entre outros motivos, forem exigidos serviços superiores 
às suas forças, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato, ou ainda quando for tratado 
pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo ou ato lesivo da honra 
e boa fama. Já na Justiça criminal, conforme o caso, a conduta do agressor poderá caracterizar 
crimes contra a honra, como a difamação e injúria, contra a liberdade individual, em caso, por 
exemplo, de constrangimento ilegal ou ameaça.

O QUE O TRABALHADOR PODE FAZER? 
O trabalhador que suspeitar que está sofrendo assédio moral em seu ambiente de trabalho deve 

procurar seu sindicato e relatar o acontecido, assim como a órgãos como o Ministério Público do 
Trabalho (MPT) e a Superintendência Regional do Trabalho. Ele também pode recorrer ao Centro de 
Referência em Saúde dos Trabalhadores, que presta assistência especializada aos trabalhadores 
acometidos por doenças ou agravos relacionados ao trabalho. Para comprovar a prática de assé-
dio, é recomendado anotar todas as humilhações sofridas, os colegas que testemunharam o fato, 
bem como evitar conversas sem testemunhas com o agressor. Buscar o apoio da família e dos 
amigos é fundamental para quem passa por um processo de assédio moral.

In CNJ Serviço: O que é assédio moral e o que fazer? Disponível em:  <http://www.cnj.jus.br/noticias/
cnj/84036-cnj-servico-o-que-e-assedio-moral-e-o-que-fazer> acessado em 18/01/2017 às 10:35 h
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IV – EXPERIÊNCIAS EXITOSAS EM SAÚDE DO 
TRABALHADOR E DA TRABALHADORA

Em 2016 a Fundação Oswaldo Cruz e a Escola Nacional de Saúde Pública publicaram um “Ca-
derno de Experiências em Saúde do Trabalhador”. Este documento foi fruto da III Oficina sobre 
Formação em Saúde do Trabalhador – diálogo com os Cerest (Centros de Referencia em Saúde do 
Trabalhador).

O Caderno contém  20 textos descrevendo experiências desenvolvidas por profissionais da Re-
nast, foi pensado com o objetivo de dar publicidade às ações desenvolvidas pelos Cerest, assim 
como registrar essas práticas, de maneira que inspire novas ações, utilizando-se das discussões 
da referida oficina. Há narrativas referentes à formação de agentes comunitários de saúde, espe-
cialmente sobre temas relacionados à Vigilância em Saúde do Trabalhador, cursos para criação 
de unidades sentinela, notificações, matriciamento para atenção primária, cursos em dermatoses 
ocupacionais e câncer de pele relacionados ao trabalho, qualificação em protocolos de pneumo-
conioses, além de ações educativas voltadas para dirigentes sindicais, controle social e trabalho 
juvenil. 

Poderíamos destacar entre as várias experiências descritas, algumas envolvidas com a discus-
são em particular que tratamos na presente Plenária. Mas, para não nos estendermos em excesso, 
podemos citar alguns temas em especial que poderão ser desenvolvidos pelo Sindjus na seqüên-
cia:

a. A integração da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora com a Atenção Primária em Saú-
de e com o Controle Social.

b. A formação/capacitação em saúde do trabalhador para dirigentes sindicais mediada pela 
Escolas de Saúde Pública.

c. Os desafios na área de vigilância em saúde do trabalho e a necessidade de refinar as no-
tificações dos agravos à saúde do trabalhador e da trabalhadora, em especial diante dos novos 
desafios (novas tecnologias, trabalho à distancia, assedio moral entre outras.).

O texto completo do Caderno podem ser acessados AQUI, ou no link  
http://www6.ensp.fiocruz.br/repositorio/resource/369754

http://www6.ensp.fiocruz.br/repositorio/resource/369754
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- QUESTÕES PARA REFLEXÃO:

1. Guy Standing, em sua obra “O precariado: A nova classe perigosa” define esta “nova classe 
social” como uma classe emergente composta por um número cada vez maior de pessoas que 
levam uma vida de insegurança, entrando e saindo de empregos que conferem pouco significado 
a suas existências. O autor argumenta que essa classe está produzindo instabilidades na socie-
dade. Embora seja errado caracterizar os membros do precariado como vítimas, muitos deles se 
sentem frustrados e revoltados. O precariado é perigoso porque é dividido internamente, o que 
gera um forte sentimento de aversão para com os migrantes e outros grupos vulneráveis. A partir 
deste conceito, de que forma a emergência desta nova classe se relaciona ao contexto do mundo 
do trabalho hoje no Brasil?

2.  De que forma as chamadas “Reformas Estruturais” do Estado Brasileiro irão afetar o funcio-
nalismo público e, em específico o Judiciário Paranaense? Reflita sobre a Reforma Trabalhista, a 
Terceirização, o Fim da Estabilidade do Servidor Público, a Reforma da Previdência e a Terceiriza-
ção.

3. Você considera que o teletrabalho e o trabalho remoto (duas iniciativas já em implementação 
no TJPR) são tendências irreversíveis? De que forma essas novas modalidades de trabalho irão 
influenciar em nosso cotidiano profissional e na luta dos trabalhadores por melhores condições 
de trabalho?

4. O que você entende por saúde do trabalhador? E de que forma poderíamos melhorar as condi-
ções de trabalho e a qualidade de vida dos trabalhadores do Judiciário paranaense?

5. Diante de todas as ameaças vivenciadas hoje pelos trabalhadores, num mercado de trabalho 
em transformação e com políticas governamentais sendo adotadas para a aniquilação do Estado 
de bem-estar social e dos serviços públicos, de que forma a classe trabalhadora em geral e tam-
bém nós servidores públicos podemos lutar para evitar a retirada de direitos?



ANOTAÇÕES



ANOTAÇÕES
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