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Recriado o

O GRUPE na Semana de
Direito da UFC

O Ministro será o Deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS)

Mini-Curso ministrado pelo GRUPE

A Medida Provisória nº 1.058, de 27.07.2021 (DOU
28.07.2021), altera a Lei nº 13.844, de 18.06.2019,
para criar o Ministério do Trabalho e Previdência,
retirando-o do Ministério da Economia, de Paulo
Guedes.

“Disrupção digital: impactos entre velhas, novas
e futuras profissões. Perspectivas do mercado de
trabalho”. Este foi o título do mini-curso apresentado
pelo GRUPE na XV Semana de Direito da Faculdade
de Direito da UFC. O tema foi conduzido pelo
grupeiro Ricardo Neves, advogado da Petrobrás.

Ministério do Trabalho

A nova pasta traz muitas indagações, elogios
e desconfianças. Os sindicatos profissionais,
por exemplo, veem com muita desconfiança a
recriação do Ministério do Trabalho, em face das
razões políticas que levaram a esta medida e da sua
titularidade, que pertencerá ao deputado federal
Onyx Lorenzoni (DEM-RS).

O GRUPE ouviu os presidentes das Centrais
Sindicais no Ceará e outros atores sociais.
Leia as opiniões colhidas e a análise do GRUPE sobre
a matéria. Ainda não dá para comemorar a criação
do Ministério, num cenário político tão instável.
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Ministério do Trabalho e Previdência: legislação
MPT: cenário político
A História se repete?
Mistério: o MTP será temporário?
Onyx Lorenzoni: anotações à biografia
Pronunciamentos sobre a recriação do MTP
Jurisprudência: Professor em EAD. Redução salarial
Honorários: justiça gratuita
Disrupção digital: mini-curso do GRUPE

Mais de 70 participantes, ao mesmo
tempo, assistiram atentamente ao curso,
demonstrando grande interesse no tema.
O resumo do que foi ministrado encontra-se nesta
edição, em artigo de opinião desenvolvido pelo
próprio palestrante (veja pág. 12).
De fato, o progresso tecnológico constitui grande
desafio às relações de trabalho, extinguindo
empregos, fomentando novas atividades e
revolvendo conceitos trabalhistas. O futuro é uma
incógnita, mas a história ajuda a compreendê-lo.

Honorários advocatícios
O professor Meton Marques (UFPI),
Desembargador no TRT/PI, tece comentários
objetivos sobre a inconstitucionalidade da
reforma trabalhista de 2017 quanto aos
honorários advocatícios. Para o professor, o
CPC/2015 se mostra muito mais vantajoso e
integra o complexo tuitivo das relações de
trabalho.
Vale à pena conferir o artigo (veja pág. 11).

Ministério do Trabalho e

Previdência

A Medida Provisória nº 1.058, de 27.07.2021 (DOU 28.07.2021), altera a Lei nº 13.844,
de 18.06.2019, para criar o Ministério do Trabalho e Previdência, retirando-o do
Ministério da Economia. Dentre outros dispositivos, destacam-se os seguintes:

“Art. 1º A Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, passa
a vigorar com as seguintes alterações:
Seção XV-A
Do Ministério do Trabalho e Previdência
Art. 48-A. Constituem áreas de competência do Ministério do Trabalho e Previdência:
I - previdência;
II - previdência complementar;
III - política e diretrizes para a geração de emprego e
renda e de apoio ao trabalhador;
IV - política e diretrizes para a modernização das relações de trabalho;
V - fiscalização do trabalho, inclusive do trabalho portuário, e aplicação das sanções previstas em normas
legais ou coletivas;
VI - política salarial;
VII - intermediação de mão de obra, formação e desenvolvimento profissional;
VIII - segurança e saúde no trabalho;

IX - regulação profissional; e
X - registro sindical." (NR)
"Art. 48-B. Integram a estrutura básica do Ministério
do Trabalho e Previdência:
I - o Conselho de Recursos da Previdência Social;
II - o Conselho Nacional de Previdência Social;
III - o Conselho Nacional de Previdência Complementar;
IV - a Câmara de Recursos da Previdência Complementar;
V - o Conselho Nacional do Trabalho;
VI - o Conselho Curador do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço;
VII - o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao
Trabalhador; e
VIII - até 4 (quatro) Secretarias.
Parágrafo único. Os Conselhos a que se referem os incisos V a VII do caput são órgãos colegiados de composição tripartite, com paridade entre representantes dos trabalhadores e dos empregadores, na forma
estabelecida em ato do Poder Executivo federal." (NR)

Acesse o texto integral da MP 1.058/2021 em:
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.058-de-27-de-julho-de-2021-334838067
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Entenda o

cenário político
Contexto de criação do Ministério do Trabalho
e Previdência

O então deputado federal Rogério Marinho (PSDB/
RN) foi relator do projeto que redundou na reforma
trabalhista de 2017, que contou com o forte apoio do
então Ministro do Trabalho Ronaldo Nogueira (filiado
ao PTB/RS). Dentre os mais ferrenhos defensores da
reforma, na Câmara, destaca-se o empresário Onyx
Lorenzoni (DEM/RS). O Presidente da casa legislativa
era Rodrigo Maia (DEM/RJ).
O passo seguinte era a extinção do Ministério do
Trabalho, que vinha cambaleante mesmo no Governo
de Dilma Rousseff. Michel Temer prosseguiu no
depauperamento da pasta, que foi extinta, afinal, no
início do Governo de Jair Bolsonaro, em 2019.
Marinho não foi reeleito para a legislatura iniciada em
2019 e, em fevereiro de 2021, Rodrigo Maia perdeu a
presidência da Câmara para Arthur Lira (PP/AL), um
dos líderes do Centrão e candidato de Bolsonaro.
Nos meses de junho e julho de 2021, o cenário
político pesou para o Governo, causando-lhe baixos
índices de aceitação pública, além de uma CPI (da
covid) intrépida e o STF já não suportando os ataques,
às vezes pessoais, de Bolsonaro. A relação com o
Centrão não era mais a mesma. E a relação com o
presidente da Câmara, Arthur Lira, tendia a azedar.
Para reatar a proximidade com o Centrão, Bolsonaro
levou para a Casa Civil o Senador Ciro Nogueira (PP/
PI), então integrante da CPI-Covid e líder do Centrão.
Em consequência, o General Eduardo Ramos teve de
deixar esta pasta e ser lotado na Secretaria-Geral da

Presidência, então ocupada por Onyx Lorenzoni, o
qual tinha de ser acomodado de alguma forma. Daí,
foi criado o Ministério do Trabalho e Previdência.
Segundo o deputado federal Rogério Correia (PT/
MG), a dança de cadeiras é puramente política: “É
para cuidar, junto com Artur Lira, de R$ 16,5 bilhões
à Câmara e ao Senado em emendas aleatórias para
a base e não permitir o impeachment” (Rede Brasil
Atual, 27.07.2021).
O fato é que a dança de cadeiras interessa ao Centrão,
sobretudo em face das repercussões nos bilhões de
reais que poderão satisfazer seus integrantes. Ainda
por cima, na CPI-Covid, com a saída de Ciro Nogueira,
assume o senador bolsonarista Luis Carlos Heinze
(PP/RS), cujo suplente passa a ser o Senador Flávio
Bolsonaro (Patriota/RJ).
Com a criação do Ministério do Trabalho e Previdência,
em julho/2021, Onyz Lorenzoni administrará R$ 807,2
bilhões e cerca de 25% do quadro de pessoal do
superministério da Economia, estimado em 92.464
funcionários, antes do fatiamento. O novo ministério
contará com os recursos do FAT-Fundo de Amparo ao
Trabalhador, do INSS-Instituto Nacional de Seguro
Social, da PREVIC-Fundo Nacional de Previdência
Complementar, do Fundo do Regime Geral de
Previdência Social e de outros fundos. Cogita-se que,
assim, 66% dos recursos do Ministério da Economia
- tirante o valor da dívida pública - irão para o novo
Ministério, que abarca, inclusive, as aposentadorias. 
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A História se repete?
Gérson Marques (Doutor, professor na FADIR/UFC)

A História, realmente, é quase cíclica. Volta e meia, ela
tangencia o passado.
Quando Getúlio Dornelles Vargas, gaúcho de São Borja,
criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (MTIC),
em 26.11.1930, foi movido por fortes razões políticas, não
obstante a base de membros do “trabalhismo” em seu
Governo e o movimento operário da época.
Vamos lá:
Lindolfo Collor (avô do atual senador Collor de Mello),
político de muita influência e com incursão no meio
intelectual (partidário do corporativismo, é verdade)
apoiara Getúlio no movimento que o consagrou chefe do
Governo Provisório (1930). A condição de Lindolfo para
o apoio, naquela turbulência, fora que Getúlio criasse
um Ministério com atribuições de regular o trabalho
e o capital, com Lindolfo à frente, claro. Entre outros
políticos, também apoiaram o golpe: Oswaldo Aranha,
Flores da Cunha, Francisco Campos, João Batista Luzardo,
Virgilio de Melo Franco etc.
Todavia, ao assumir o Governo, Getúlio não criou
de imediato o tal Ministério do Trabalho, o que
gerou crise com a ala política vinculada a Lindolfo
Collor, logo nos primeiros dias, algo indesejado
a um governo provisório, que requeria alianças.
Atendendo a conselhos de amigos, Getúlio resolveu,
enfim, criar o MTIC, dando a pasta a Lindolfo Collor. A
propósito e por mera curiosidade, o braço direito do
novo Ministro era Joaquim Pimenta, cearense de Tauá,
que contribuiu em muito para a concepção do novo
Ministério.
Agora, em 2021, temos um Ministério do Trabalho criado
por razões puramente políticas, entregue ao gaúcho
Onyx Dornelles Lorenzoni. E Paulo Guedes, do Ministério
fatiado, já reivindicou: se Onyx sair do Ministério (MTP),
ele o quer de volta ao da Economia, para que retornem a
ser uma única pasta. É a prova de que o Ministério resulta
de pura acomodação pessoal e politiqueira.
De sua vez, Onyx já anunciou a retomada da reforma
trabalhista, começando por regular o trabalho no setor
de aplicativos. Ainda não se sabe qual linha será tomada,
se de proteção aos trabalhadores ou se de legitimação da
escravidão moderna. 
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Getúlio Vargas assinando documento. Lindolfo Collor,
de óculos, em pé, assistindo.

Um mistério do trabalho:

Será temporário o
Ministério?
Segundo o jornal A Folha de S. Paulo, edição de 25.07.2021, em matéria intitulada “Guedes
quer Trabalho e Previdência de volta após saída de Onyx para eleição”, escrita pelo jornalista
Thiago Resende, a criação do Ministério se dá por razões políticas. Diz a matéria:
“A decisão de transformar a secretaria de Previdência e Trabalho em um novo ministério, a
ser liderado por Onyx Lorenzoni, deverá ser temporária, segundo plano traçado pelo time do
ministro da Economia, Paulo Guedes, que hoje comanda a área.
Pela programação da equipe econômica, até o fim do governo, a pasta de Emprego e Previdência
será novamente extinta e retornará ao guarda-chuva de Guedes. Mas ainda não há previsão
de quando isso aconteceria, e se seria antes do resultado da eleição de 2022. A estratégia de
desfazer o ministério dependerá de apoio político.
O presidente Jair Bolsonaro planeja uma troca de cadeiras na Esplanada dos Ministérios, cujo
objetivo é acomodar aliados políticos e selar a aliança com o centrão, grupo de partidos que dá
suporte ao governo no Congresso, num momento de baixa popularidade do governo.
Nesse contexto, Onyx deverá ceder o cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência
da República. Para hospedá-lo temporariamente, Bolsonaro pretende recriar o Ministério do
Emprego e Previdência, que foi fundido ao de Guefdes.
Só que o projeto de Onyx, segundo integrantes do governo, envolve uma provável disputa ao
governo do Rio Grande do Sul no próximo ano. Para isso, ele precisará deixar o posto até ab’ril
de 2022.” (Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/07/guedes-quer-trabalho-eprevidencia-de-volta-apos-saida-de-onyx-para-eleicao.shtml, acessado 01.08.2021).

A dança de cadeiras, que redunda na “recriação” do Ministério do Trabalho, tem a finalidade
de garantir apoio de partidos ligados ao Centrão na agenda do Congresso, especialmente
a reforma tributária, a reforma administrativa e a privatização dos Correios.
Note-se que o novo Ministério já nasce distanciado dos trabalhadores e, pelo visto, poderá
ser temporário. O Ministro Onyx pretende ser candidato a governador pelo Rio Grande
do Sul, em 2022, devendo, portanto, deixar o Ministério em abril do mesmo ano. Nesse
contexto, Paulo Guedes quer o retorno da pasta ao superministério da Economia.
Mas, como a política é dinâmica, não se pode assegurar que, nessa época, o Ministério
tenha cumprido sua missão eleitoreira. Pode ser que o jogo exija novos movimentos de
peças, novas acomodações. E se o Ministério resistir até a eleição do próximo ano, sua
permanência ou (re)recriação dependerá de quem seja eleito Presidente da República.
Assim é a política: dinâmica, instável e cheia de interesses. 
Informativo/GRUPE
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Anotações à biografia
do Ministro do MTP
O Deputado Federal Onyx Dornelles Lorenzoni
(DEM/RS) é político e empresário, sendo um dos
homens de confiança de Bolsonaro, integrando
a chamada “bancada da bala”. Comandou a Casa
Civil, além de ocupar postos de relevância junto ao
Presidente atual. Esta fidelidade tem lhe rendido o
justo reconhecimento de Bolsonaro, especialmente
neste momento de dificuldades no Governo. A
recriação do Ministério do Trabalho e Previdência se
dá exatamente para reacomodá-lo no Governo.
Nos bastidores políticos, prenuncia-se que o
Ministro será candidato a Governador em 2022,
pelo Rio Grande do Sul. Então, um ministério de
orçamento destacado e com largas influências no
setor empresarial será de grande utilidade para a
candidatura.
Onyx defendeu o impeachment de Dilma e pautas
congressuais de combate à corrupção. Foi o que
aconteceu, em 2016, quando defendeu que o
“caixa 2” fosse tipificado como crime. Porém,
contraditoriamente, referente à campanha eleitoral
de 2012 e 2014, foi multado por se beneficiar de
esquema de “caixa 2”, mediante repasse de recursos
da empresa JBS. Segundo texto constante da
wikipedia,
“Onyx Lorenzoni usou 80 notas fiscais de uma
empresa de consultoria pertencente a um amigo
de longa data para receber R$ 317 mil em verbas
de gabinete da Câmara dos Deputados entre
os anos de 2009 e 2018. Das 80 notas, 29 foram
emitidas em sequência, o que indica que Onyx
pode ter sido o único cliente da firma. A empresa
está inapta na Receita Federal por omissão de
valores ao fisco e tem R$ 117 mil em dívidas
tributárias. Entre janeiro de 2013 e agosto de 2018,
não recolheu impostos, apesar de ter emitido 41
notas a Onyx. Lorenzoni negou irregularidades na
contratação da empresa de consultoria e afirmou
que todas as suas contas foram aprovadas sem
6

Onyx Lorenzoni (foto G1, Antonio Cruz/Agência
Brasil)

apontamentos.” (Fonte: https://pt.wikipedia.org/
wiki/Onyx_Lorenzoni
O pagamento de R$ 189.145,00 se deu em acordo
judicial no STF, sob a relatoria do então Ministro
Marco Aurélio, em troca, da não-persecução penal. A
1ª Turma do STF homologou o acordo em fev/2021.
Ademais, Onyx Lorenzoni é ligado a pautas ruralistas
e favorável ao que chama de “modernização das
relações de trabalho”. Em sua carreira, apoiou o
governo de Michel Temer (MDB), votou a favor de
pautas como reforma trabalhista, da Previdência e
do Ensino Médio. Começou sua carreira política no
Sindicato dos Médicos Veterinários e foi eleito pela
primeira vez deputado em 2003, passando pelo PL,
PFL e DEM. É ferrenho opositor ao PT, tendo escrito
os livros “Os 500 dias do PT no Governo são outros 500”
e “A Máfia da Estrela”. 
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Pronunciamentos

Veja nesta e nas páginas seguintes o que pensam
alguns destes atores sociais.

A recriação do Ministério do Trabalho não tem animado alguns atores sociais, como os sindicalistas, magistrados
e advogados de trabalhadores. Percebe-se dos depoimentos que dois pontos levam a esta desconfiança: (a) a
forma como ocorreu a recriação; e (b) o histórico do titular da pasta, seu novo Ministro.

"Apesar de saber que a motivação é apenas adequação de grupos
políticos com propósito de livrar o presidente dos pedidos de
impeachment já protocolados e, também não acreditando que o
MT retornará seu papel de antes da extinção, de toda forma acho
importante a recriação pelo valor simbólico da instituição".
Jane Eire Calixto, Advogada, Presidente da Comissão de Direito
Sindical da OAB-CE

Germano Siqueira, Juiz do Trabalho, no
Ceará, ex-Presidente da ANAMATRA

“O Ministério do Trabalho está sendo "recriado" de uma forma ainda
mais trágica que a sua extinção no início no governo Bolsonaro.
Se, em janeiro de 2019, foi extinto para viabilizar uma opção
ideológica que apostava e ainda aposta na precarização e no
desmonte do Direito do Trabalho, da estrutura fiscalizatória e até
mesmo das outras Instâncias de controle como o Ministério Público
do Trabalho e a Justiça do Trabalho, o retorno da histórica pasta, em
2021, não passa de acomodação política para servir aos interesses
do clientelismo e da corrupção, mantidas as mesma ideias de
desmonte e sem nenhum compromisso sequer com a perenidade
da retomada do Ministério, que pode ser novamente "sepultado"
tão logo os interesses do Ministro Onix - a quem se quis proteger sejam acolhidos de outra forma. Vergonhoso. Nada a comemorar.”

Informativo/GRUPE
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“

O ministério do trabalho foi, por uns 80 anos, a balança
entre o capital e o trabalho. Mesmo nestes últimos anos, antes da
trágica transferência para o ministério da economia, no governo
Bolsonaro, depois de mais de um ano o mesmo governo recria
o ministério do trabalho. Ora, em alguns Estados já não existe
sequer os prédios para funcionamento, pois o Setor de Patrimônio
da União já os transferiu a outros órgãos, como no Ceará.
Os trabalhadores estão sentindo o peso do capital e não têm mais
a quem recorrer, uma vez que a reforma trabalhista deixou muitos
sindicatos sem funcionamento, sem condições de bem defender
os operários. Na minha opinião, este retorno é mais uma criação
politiqueira, com finalidades eleitorais.

“

”

O presidente Jair Bolsonaro (ex-PSL) tenta nos enganar com a narrativa
de “recriação” do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), extinto por
ele, em 2019, ainda durante a composição do governo.
Bolsonaro remonta a pasta por meio da Medida Provisória 1058/21,
que também estabelece a criação das Secretarias de Produtividade e de
Desestatização. Ou seja, fica bem claro que o governo não se afastou
nem um pouco dos seus verdadeiros ideais neoliberais, já que a primeira
secretaria ameaça a estabilidade dos servidores públicos e, a segunda,
contribui com o plano de privatizações de empresas públicas como
Petrobras, Correios, Eletrobras e Dataprev.
Portanto, avaliamos que, diante da proximidade das eleições gerais de
2022 e para dar mais espaço para parlamentares do Centrão, tanto o
Ministério como outros espaços foram criados com o único objetivo de
alocar apoiadores dentro do governo e garantir, assim, votos e aprovação
de projetos que retiram direitos da classe trabalhadora e permitem
ataques à soberania nacional.

Will Pereira, Presidente da CUT/CE

”

“

A CTB não tem nenhuma ilusão quanto à recriação do
Ministério do Trabalho, tendo em vista a falta de investimentos
públicos, tendo o Estado como indutor do crescimento,
puxando assim os investimentos privados.
Percebe-se a continuidade da retirada de direitos trabalhistas
com a EC-32. A falta de um projeto nacional de desenvolvimento.
Um projeto de desnacionalização, desindustrialização e
privatização (portos, aeroportos, água, Eletrobrás...). Cortes
e contingenciamentos no orçamento na adequação a EC-95.
São crimes de lesa-pátria.
A recriação do Ministério do Trabalho faz parte do "é dando
que se recebe" para acomodar os apaniguados. Portanto, a
CTB chama a unidade ampla para derrotar o facismo e salvar o
Brasil da hecatombe.
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Raimundo Nonato, Presidente
da Força Sindical/CE

”

Central dos Trabalhadores e
Trabalhadoras do Brasil (Ceará) Luciano Simplício,
Presidente da CTB/CE
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“

No nosso entender, jamais deveria ter sido extinto um dos principais
e históricos Ministerios da República.
O ministério do trabalho, sempre foi um instrumento de defesa e
segurança do trabalhador.
Bolsonaro e sua prole destruíram e precarizaram praticamente todas
as conquistas da classe trabalhadora. Agora vem anunciar o retorno
da pasta, com um único intuito: servir como cabide de emprego para
o centrão, em troca de apoio para seu cambaleado governo. É só ver:
Lorenzoni o indicado para comandar o ministério é um serviçal de
prontidão de Bolsonaro.

”

Francisco Moura,
Presidente da CSB/CE

“

Ainda que tardia, necessária.

Como pode, um país com mais de 14 milhões de desempregados, 68 milhões de
pessoas na idade ativa de emprego e trabalho, inscritas e recebendo o auxílio
emergencial de R$ 600,00 do Governo Federal só no ano de 2020, e ainda não ter
acontecido essa recriação.
Sem contar com a Pandemia do Covid 19, onde já foram ceifadas mais de 550.000
vidas.
Necessária sim, mesmo sabendo que a intenção é de apenas eleitoreira e para
acomodar os aliados em cargos públicos.
Ninguém está contando quanto custará, nem quanto tempo durará para que a
máquina governamental desta pasta irá voltar a funcionar, pois suas engrenagens
estão paradas a 31 meses, com certeza algumas já até enferrujaram.

Agenor Lopes,
Presidente da UGT/CE

Nesse momento em que temos o GAET, que foi criado para apresentar propostas de
Reformas Trabalhista e Sindical, devem ser colocadas em pauta a caixa de surpresas,
quer queiramos ou não.

”

Aos trabalhadores como um todo, conclamo, para estarmos vigilantes e mobilizados
na defesa intransigente do Art 7º da CF e do Art 513 da CLT.

“
Valdir Alves Pereira, (CSPConlutas, Assessor político de
entidades sindicais)

É importante frisar que a extinção do Ministério do Trabalho e Emprego se
deu por conta de que o Governo de plantão não via nenhuma importância
nesse ministério, por entender que a patronal deveria estar livre de
qualquer fiscalização no exercício de suas atividades.
No entanto, fomos surpreendidos com a recriação do Ministério Trabalho,
não por que o governo tenha mudado de entendimento quanto a
importância deste Ministério.
Na minha opinião a sua extinção foi para atender aos interesses do setor
econômico. Agora, a sua recriação é para atender o interesse de grupos
políticos em troca de apoio no Congresso Nacional. Com certeza a
atuação do Ministério do Trabalho não vai ser no sentido de combater as
irregularidades existentes na relação Capital e Trabalho.
É preciso termos uma atuação bem diferente da ocorrida por ocasião da
extinção do Ministério do Trabalho e Emprego, quando nada foi feito a
respeito. Com sua recriação não podemos deixar que o mesmo só sirva
de cabide de emprego; faz-se necessário cobrar uma atuação firme em
respeito à legislação trabalhista e aos valores sociais do trabalho.
Informativo/GRUPE
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Professor em EAD.
Redução de jornada.

Faculdade do Rio de Janeiro é condenada a pagar diferenças salariais a professor pela redução da carga horária
na modalidade EAD. A Instituição de Ensino Superior tentava provar que profissional exercia funções de tutoria.

A 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª
Região (RJ), em 02.08.2021, deu provimento ao recurso
interposto por um professor e condenou a Estácio de Sá
ao pagamento das diferenças salariais postuladas em razão
da redução da carga horária ministrada na modalidade de
ensino à distância (EAD). A decisão foi fundamentada pela
comprovação de que o recorrente fora contratado para ser
professor e que seguiu exercendo o magistério mesmo à
distância, mas que recebia remuneração de “tutor de EAD”.
Os desembargadores acompanharam, por unanimidade, o
voto da relatora, Des. Raquel de Oliveira Maciel.
Em sua inicial, o trabalhador relatou que, além de
ministrar aulas presenciais, também ministrava aulas no
ensino à distância (EAD). Segundo ele, a empregadora
promoveu alteração unilateral em seu contrato de trabalho,
causando prejuízos, visto que reduziu sua carga horária,
e consequentemente o seu pagamento, sem qualquer
justificativa. Informou que em outubro de 2018 passou a
ministrar somente 10 horas aulas semanais na modalidade
de EAD (até julho de 2016, eram 46 horas aulas semanais),
resultando em redução salarial de aproximadamente R$
8 mil. Requereu, além de outros pedidos, a condenação
da reclamada ao pagamento de diferenças salariais e seus
reflexos, em decorrência da referida redução.
Em sua contestação, a empresa diferenciou as modalidades
de professor e tutor no EAD com base em definições
estabelecidas pelo Ministério da Educação. Sustentou
que o autor exercia a função de tutor, dando suporte às
atividades do professor e intermediando a relação entre
professor e aluno. Por fim, disse que “na qualidade de Tutor
o reclamante nunca atuou ministrando aulas, elaborando
materiais didáticos, coordenando curso, nunca foi professor
responsável por disciplina ou outras funções que envolvam
o conhecimento de conteúdo, avaliação, estratégias
didáticas, organização metodológica, interação e mediação
pedagógica, junto aos estudantes”. A IES alegou, ainda,
que não houve a redução do valor fixo por turma, mas sim
a diminuição do número de turmas em decorrência da
redução do número de alunos.
Em sua réplica, o reclamante argumentou que sempre
exerceu a função de professor, e jamais a de tutor, tanto na
modalidade presencial como na modalidade à distância.
Em primeira instância, o pedido de diferenças salariais
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foi negado, sob o argumento de que, pelo depoimento
pessoal, ficara comprovado que o autor não era professor
conteudista na modalidade de EAD, mas sim tutor.
Inconformado com a decisão, o professor interpôs Recurso
Ordinário. No segundo grau, o caso foi relatado pela Des.
Raquel de Oliveira Maciel, que concluiu pelo provimento
do RO. Segundo a relatora, ficou comprovado através,
da CTPS e de prova documental, que o reclamante fora
contratado como professor. “Pelo exposto, percebemos que
não só o reclamante tinha as credenciais necessárias para
ser enquadrado como professor, como foi contratado para
tanto e seguiu exercendo o magistério seja presencialmente
ou à distância. A denominação de tutor, ao que parece,
tinha o escopo único de tentar subtrair do demandante os
benefícios garantidos a sua categoria”, observou a relatora.
A magistrada citou julgado da mesma Corte, verbis:
PROFESSOR TUTOR PRESENCIAL. ATIVIDADES PRÓPRIAS
DE PROFESSOR.PISO SALARIAL NORMATIVO. DIFERENÇAS
SALARIAIS DEVIDAS – A contratação de "Tutores" com
atribuições próprias de Professor dá ensejo às diferenças
salariais normativas decorrente da aplicação do piso
salarial dos Professores, pois a atuação da Ré não pode
significar a promoção e o desenvolvimento de sua atividade
empresarial que é o de ensino à distância, com a redução
de custos pela redução de salários, em detrimento do
trabalho e aviltamento da atividade profissional dos
professores, configurando, ainda, em última análise,
violação aos fundamentos constitucionais da dignidade da
pessoa humana e do respeito ao valor social do trabalho.
(RO 0010243-74.2014.5.01.0061. Des. Rel. GISELLE BONDIM
LOPES RIBEIRO. Data de Julgamento 10.12.2014)

Por fim, a relatora explicitou que a empregadora não
demonstrou a redução de alunos capaz de justificar a
diminuição das horas-aulas ministradas pelo reclamante.
Assim, condenou a empresa ao pagamento das diferenças
salariais postuladas em razão da redução da carga horária
ministrada na modalidade de EAD e seus respectivos
reflexos, inclusive ao pagamento do adicional de repouso
semanal remunerado e ao adicional de aprimoramento. A
7ª Turma do TRT, por unanimidade, acompanhou a relatora.
Fonte:
http://www.csjt.jus.br/web/csjt/noticias3/-/asset_
publisher/RPt2/content/id/9333402, acessado 02.08.2021.
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Honorários:
Justiça gratuita
A regra celetista disposta no § 4º do art. 791-A conflita
com a regra geral prevista no art. 98 do Código de
Processo Civil, segundo o qual a Justiça Gratuita
isenta seu beneficiário do pagamento de honorários
sucumbenciais e periciais.

CLT, art. 791-A: ................
§ 4º. Vencido o beneficiário da justiça gratuita,
desde que não tenha obtido em juízo, ainda
que em outro processo, créditos capazes de
suportar a despesa, as obrigações decorrentes
de sua sucumbência ficarão sob condição
suspensiva de exigibilidade e somente
poderão ser executadas se, nos dois anos
subsequentes ao trânsito em julgado da
decisão que as certificou, o credor demonstrar
que deixou de existir a situação de insuficiência
de recursos que justificou a concessão de
gratuidade, extinguindo-se, passado esse
prazo, tais obrigações do beneficiário.

Assim, sendo o Código de Processo Civil o Código da
Cidadania em Geral, o trabalhador em questão tem
o legítimo direito de cidadão, até mesmo com apoio
no princípio trabalhista da norma mais favorável, o
qual atua no sentido de corrigir eventuais distopias
do sistema, como no caso, em que a lei cujo escopo
seria corrigir as desigualdades conferindo outra
desigualdade compensatória, resultou preconceituosa
com os trabalhadores, gravosa àqueles a que deveria
amparar, implicando odiosa discriminação, vedada na
Constituição Federal, desde o seu Preâmbulo (“.. uma
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos...”) até
o art. 3º.
Outrossim, o reclamante aciona a Justiça para haver
créditos de natureza alimentícia, o qual não pode sofrer
os ônus do processo a que a reclamada deu causa.
Ademais, a reforma trabalhista não abalou os princípios
basilares albergados na CLT, em que figura altaneira e
ostensivamente o princípio da proteção, do qual emana
o da norma mais favorável.

CPC: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica,

Meton Marques, Doutor, Professor
Titular na UFPI, Desembargador no TRT22ª Região.

brasileira ou estrangeira, com insuficiência
de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(........).
VI - os honorários do advogado e do perito e
a remuneração do intérprete ou do tradutor
nomeado para apresentação de versão em
português de documento redigido em língua
estrangeira;
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Publicações

Disrupção digital
Mini-curso ministrado pelo GRUPE

A aceleração vertiginosa das inovações e ferramentas digitais já
provocam uma disrupção, uma ruptura, tão abrangente nos modelos
atuais de produção como ocorreu na revolução industrial do século
XIX. Historiadores e sociólogos se dividem entre os que pensam que
os empregos desaparecerão com tanta velocidade que o mundo do
trabalho passará por uma crise de adaptação; outros acreditam que
os trabalhadores saberão migrar de uma profissão para outra desde
quando a primeira máquina a vapor foi inventada.
Como se preparar diante desse cenário tão próximo? Quais seriam
as soluções para manutenção da empregabilidade? Qual o papel
da comunidade acadêmica no fomento de soluções para as
transformações profundas no mercado de trabalho?
Esse foi tema do minicurso “Disrupção digital: impactos entre velhas,
novas e futuras profissões. Perspectivas do mercado de trabalho",
apresentado pelo GRUPE na XV Semana de Direito da Faculdade de
Direito da UFC.
O tema iniciou com a discussão sobre os avanços tecnológicos e
seus impactos nos modelos de produção industrial, culminando
com o atual modelo de indústria 4.0, que trouxe novos paradigmas
decorrente da digitalização dos processos de produção, com
profundas consequencias para a sociedade e os atuais modelos
profissionais.
Afastando-se das teses extremistas, o minicurso apresentou possíveis
cenários às atuais profissões dentre as quais foram analisados:
colapsos parciais (buracos) ou totais nas profissões, os quais seriam
ocupados pela automação com o fim de determinadas profissões e o
readequação de outras; a criação de um “capitalismo de plataforma”,
classificação realizada por Valério de Stefano; e, por fim a divisão
da mão-de-obra em profissionais altamente especializados e bem
remunerados e, de outro, profissionais com baixa especialização e em
trabalhos precários, o que aumentaria o abismo social.
Mais do que trazer uma solução, o minicurso teve por intuito o de
fomentar reflexões e questionamentos à comunidade acadêmica
sobre o perfil de um profissional no futuro, as possíveis profissões
que poderão desaparecer, e o seu papel social e científico para propor
soluções aos atuais modelos de mercado de trabalho bem como a
massa de possíveis desempregados que deverão surgir decorrentes
da disrupção digital.
*Ricardo Neves, advogado na Petrobrrás, membro do GRUPE.
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