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UM ANO DA REFORMA TRABALHISTA:
indefinições, perda de direitos 
e poucas vagas de emprego

Seja nos dados da economia ou na percepção das ruas, há algumas certezas em relação às 
mudanças na CLT que entraram em vigor no dia 11 de novembro do ano passado. Uma 
delas, é que os dois milhões de empregos que seriam criados, ainda não passaram de 
promessa. Segundo dados do CAGED, o saldo do período é de apenas 372 mil vagas.

A Lei n° 13.467 também gerou uma diminuição no número de reclamatórias trabalhistas. 
Para o advogado Thiago Mathias Genro Schneider a queda de 38% do ingresso de novas 
ações aponta a maior dificuldade para o acesso à justiça: “Cabe avaliar, qualitativamente, o 
que representa esta queda dos ajuizamentos. Para nós, parece que aumentou o receio das 

pessoas em litigarem na Justiça do Trabalho, pois não ocorreram grandes oscilações de contratações e despedidas neste 
período da reforma em comparação ao período pré-reforma”.

Além da queda das ações, ainda há questões pendentes na nova legislação que demandam de uma definição por parte 
das cortes superiores. Diante disto, a CSPM Advogados Associados criou uma cartilha que aponta 30 
inconstitucionalidades da Reforma Trabalhista. “Este material tem por objetivo ser um suporte doutrinário aos operadores 
do Direito em geral, trabalhadores e sindicatos, apontando inconstitucionalidades e uma estratégia de enfrentamento neste 
momento em que a consolidação de jurisprudência de muitas matérias começa a ser definida”, ressalta o advogado 
Jefferson Alves.

Um dos casos mais evidentes é o trabalho intermitente. A Central Única dos Trabalhadores, por exemplo, afirma que 
trabalhadores firmaram acordos de demissão para serem posteriormente contratados pela mesma empresa, porém com 
um novo modelo contratual em piores condições. Segundo a advogada Natasha Carvalho, “as novas regras do trabalho 
intermitente são benéficas apenas para o empregador. Isso induz a análises equivocadas nas estatísticas de 
empregabilidade, pois muitos trabalhadores com contrato vigente não terão, necessariamente, um trabalho”. Nesta 
modalidade, um trabalhador pode ficar um mês inteiro sem receber e, portanto, sem contribuição previdenciária.

Para minimizar o problema, a CSPM Advogados Associados, em parceria com o Instituto Novos Paradigmas, propõe um 
programa de renda mínima para o trabalhador formal, chamado de Segunda Renda. “Os movimentos de resistência à 
Reforma Trabalhista são fundamentais para bloquear medidas que retiram direitos sociais. Mas tem uma luta que completa 
estes movimentos, que é a luta para instituir uma legalidade de proteção aos excluídos do mercado de trabalho, aos 
intermitentes, aos precários e aos terceirizados para que fique garantida uma renda mínima de sobrevivência para eles. O 
movimento sindical não pode deixar estes trabalhadores ao relento.”, alerta o advogado Tarso Genro.

A Reforma Trabalhista também retirou atribuições dos sindicatos, dificultando ainda mais a defesa dos trabalhadores na 
relação com os empresários. A advogada Luísa Gomes Rosa aponta que a ausência das entidades na homologação das 
rescisões contratuais prejudica o trabalhador na identificação de posição irregularidades na sua demissão. “Além disso, 
houve uma queda de mais de 80% na arrecadação dos sindicatos, causando uma dificuldade no cumprimento do dever 
constitucional de representação da categoria”.

Outra publicação importante, que trata do atual momento da relação capital e trabalho é o livro “Degradação e Resgate do 
Direito do Trabalho”, que traz artigos dos advogados da CSPM. As publicações da CSPM podem ser obtidas através do 
nosso site e redes sociais.

ATENÇÃO SERVIDORES DA UFRGS

EXECUÇÃO DA AÇÃO COLETIVA DO ENQUADRAMENTO

A CSPM Advogados Associados relembra que a Ação Coletiva do Enquadramento, 
ajuizada em nome da ASSUFRGS no ano de 2008, foi exitosa e não cabe mais recurso 
por parte da Universidade (trânsito em julgado). Portanto, quem ainda não 
apresentou a documentação para o encaminhamento das ações que buscam o 
pagamento de valores deve entrar em contato com o escritório.

O processo teve origem em razão da negativa da UFRGS em aceitar o somatório dos certi�cados 
apresentados para enquadramento nos níveis de capacitação (I, II, III ou IV) no PCCTAE. Têm direito às 
indenizações os servidores Técnicos-Administrativos em Educação, ativos ou já aposentados, que 
foram prejudicados em seu enquadramento inicial no PCCTAE pela proibição de somar as cargas 
horárias apresentadas.

Para maiores esclarecimentos sobre a documentação necessária ou veri�cação da situação, entre em contato 
com nosso escritório pelo e-mail cspm.advogados@gmail.com ou pelo telefone (51) 3023-8320, de segunda à 
quinta-feira, das 10h às 12h e das 13h30min às 18h. 

Ou, ainda, presencialmente na sede da Assufrgs nos seguintes horários:

Assufrgs Centro é de 2ª à 6ª feira, das 9h às 18h, na 3ª feira, das 10h às 16h.

Assufrgs Campus Vale nas 3ª e 4ª feiras das 9h às 15h.
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Assista ao vídeo produzido 
pela CSPM Advogados 

Associados que trata da 
Reforma Trabalhista no nosso 

canal do Youtube: 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=9UorlaHC8sw&t=19s

http://www.youtube.com/watch?v=9UorlaHC8sw&t=
http://www.youtube.com/watch?v=9UorlaHC8sw&t=


Notícias

Na condição de representante dos 
técnicos-administrativos que atuam na 
UFRGS, UFCSPA e IFRS, a Assufrgs 
encaminhou aos reitores das três 
instituições um requerimento solicitando a 
relação de servidores – ativos ou 
aposentados – ou seus pensionistas, 
vinculados às instituições de ensino, que 
tenham recebido créditos administrativos 
em atraso nos últimos cinco anos, com 

identificação dos números destes processos e a matéria administrativa a que 
se referem. O sindicato também solicitou uma lista dos servidores que têm 
créditos a receber.

No documento elaborado pela CSPM Advogados Associados, está 
registrado que o objetivo é verificar as “condições necessárias à análise 
sobre o mérito da questão administrativa ali tratada e sobre o adimplemento 
dos pagamentos respectivos, de modo que possa decidir sobre a 
oportunidade e conveniência da apresentação de processo judicial em 
defesa dos interesses dos membros da categoria que representa, desde já 
servindo o presente requerimento como marco interruptivo do prazo 
prescricional para qualquer postulação referente ao objeto em questão”.

A solicitação da Assufrgs tem como base a Lei de Acesso à Informação. No 
requerimento os advogados ressaltam os artigos 10 e 11 da legislação, que 
diz, respectivamente, que qualquer interessado poderá apresentar pedido de 
acesso a informações aos órgãos e entidades e que o órgão ou entidade 
pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação 
disponível.

O objetivo dos requerimentos é verificar quais servidores possuem valores 
reconhecidos administrativamente e ainda inadimplidos pela Administração, 
bem como identificar aqueles servidores que tiveram valores pagos nos 
últimos 5 (cinco) anos sem a devida correção monetária - o que é direito do 
servidor. Quem tiver dúvida sobre um processo administrativo em que teve 
valores reconhecidos e/ou tenha recebido valores atrasados sem a devida 
correção monetária, o Sindicato recomenda a procura da assessoria jurídica 
da ASSUFRGS.

As respostas das instituições deve ocorrer ainda no mês de dezembro.

Foto: Jorge Torres/Assufrgs

A Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul terá que pagar com juros e correção 
monetária percentuais referente ao 
auxílio-transporte que deixaram de ser 
pagos para servidores que utilizam veículo 
próprio para locomoverem-se até o local 
de trabalho. Na sentença, o juiz federal 
Luiz Clóvis Nunes Braga aponta a 
jurisprudência e ressalta que “poder-se-ia 
cogitar, dessa forma, de tratamento 

desigual injustificado aos servidores que optam por utilizar seus próprios 
meios de transporte, uma vez que não se extrai um elemento de discrímen 
legítimo que justifique o pagamento da verba a quem utilize o transporte 
coletivo e o não pagamento a quem opte por utilizar veículo próprio”.

Na ação movida pelo Sindicato dos Técnicos-administrativos – ASSUFRGS, 
através da CSPM Advogados Associados, era apontada a interpretação 
equivocada da Universidade, afirmando que a Administração Pública deve 
indenizar os funcionários das despesas suportadas com o deslocamento 
para o serviço, independentemente do veículo utilizado.

O valor da indenização deverá corresponder ao que seria eventualmente 
gasto pelo servidor caso utilizasse o transporte público existente para a 
localidade, respeitando o limite de 6% (seis por cento) dos vencimentos 
referente ao cargo efetivo.

O trabalho conjunto entre CSPM 
Advogados Associados e Paese, Ferreira 
& Advogados Associados fechou a última 
semana com um novo conjunto de 
reuniões com servidores da Unipampa em 
Jaguarão. Os advogados Thiago Mathias 
Genro Schneider e Tiago Gornicki 
Schneider estiveram no campus para 
encontros com técnicos-administrativos e 
professores da universidade.

A primeira atividade foi com o Sindicato dos Servidores 
Técnico-administrativos em Educação da Universidade Federal do Pampa – 
Sindipampa. A assessoria jurídica para a entidade é o mais recente fruto da 
parceria entre os dois escritórios. A reunião serviu para discutir assuntos de 
interesse da categoria e planejar as próximas ações e atividades da 
Assessoria Jurídica do sindicato.

Já com a SESUNIPAMPA, que representa os professores da universidade, o 
encontro abordou temas mais conjunturais. Tanto os docentes quanto os 
advogados manifestaram preocupações em relação aos debates que estão 
ocorrendo no Congresso Nacional sobre o projeto Escola Sem Partido. Nos 
últimos meses, principalmente em função do processo eleitoral, servidores 
relataram ameaças e abordagens ríspidas dentro do ambiente universitário.

Thiago Mathias Genro Schneider lembrou decisão recente do Supremo 
Tribunal Federal que, por unanimidade, assegurou o direito a livre 
manifestação do pensamento e das ideias em universidades. O 
posicionamento da Suprema Corte, consensuado entre os ministros, “repele 
qualquer tipo de cerceamento da liberdade de expressão”. O advogado 
alerta que está havendo uma pressão política para a aplicação de medidas 
que estão apenas em discussão. “Mesmo que haja mudanças na legislação, 
a Constituição garante que as liberdades coletivas e individuais estão 
asseguradas no âmbito universitário”, ressaltou Schneider.

Assufrgs pede informações da 
UFRGS, UFCSPA e IFRS para 
avaliar necessidade de 
novas ações judiciais

Justiça garante pagamento de 
auxílio-transporte para 
servidores da UFRGS 
independente do uso 
do transporte público

Parceria entre escritórios fortalece 
atuação de professores e 
técnicos-administrativos 
da Unipampa
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Cerca de 30 anos após terem conquistado 
a incorporação de horas-extras aos seus 
salários, servidores 
técnico-administrativos da UFRGS foram 
surpreendidos quando a Universidade 
decidiu, em 2008, alterar a forma de 
reajuste do valor. Como a rubrica era 
decorrente de ação judicial, esta sempre 
foi paga com base na remuneração total 
de cada um, de modo que em toda a 

oportunidade que o funcionário  avançava na carreira (através de 
progressões) ou tinha sua remuneração reajustada (através de 
reestruturação da carreira ou legislação que concedia aumento 
remuneratório), a rubrica era reajustada de modo a refletir o avanço 
remuneratório conquistado. A partir da modificação da forma de cálculo, 
operada em 2008, o recebimento das horas-extras, através da rubrica 
denominada “DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG” não sofreu qualquer novo 
reajuste.

“O congelamento imposto pela UFRGS gerou graves prejuízos financeiros 
aos servidores e feriu dispositivos legais e princípios constitucionais, 
merecendo correção pelo Poder Judiciário”, destaca o advogado da CSPM 
Advogados Associados Pedro Henrique Koeche Cunha. O escritório 
representa a ASSUFRGS na ação judicial.

Na ação movida pelo escritório, os advogados destacam que o longo lapso 
temporal existente desde a data em que a rubrica foi incorporada à 
remuneração dos servidores impede que a Administração anule seus atos ou 
até mesmo que os revise, sob pena de afronta ao princípio da segurança 
jurídica. No caso da rubrica de horas-extras, isso implica na impossibilidade 
de revisão da forma de cálculo utilizada até 2008. A ASSUFRGS requereu 
que fosse aplicado, ao caso, o art. 54 da Lei nº 9.784/99:

“O procedimento da UFRGS aqui debatido é absolutamente ilegal em função 
da evidente e inafastável configuração da decadência administrativa. 
Conforme se extrai do artigo 54 da Lei nº 9.784/99, a Administração Pública 
tem o prazo de cinco anos para anular/revisar atos administrativos dos quais 
decorram efeitos favoráveis aos administrados. Vale, aqui, transcrever o 
referido dispositivo legal (grifo nosso):

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que 
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, 
contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência 
contarse-á da percepção do primeiro pagamento.
2o Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de 

Sindicato ingressa com ação para 
que servidores recebam 
atualização de horas-extras 
incorporadas aos 
salários
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A CSPM Advogados Associados saúda a 
decisão do Supremo Tribunal Federal que, 
por unanimidade, assegurou o direito a livre 
manifestação do pensamento e das ideias 
em universidades. O posicionamento da 
Suprema Corte, consensuado entre os 
ministros, repele qualquer tipo de 
cerceamento da liberdade de expressão. 
Manifestações em defesa da Democracia e 
contra o fascismo não estão ligadas apenas 

ao período eleitoral, mas são lutas permanentes dentro do Estado 
Democrático de Direito. 

O STF garante que as liberdades coletivas e individuais estão asseguradas 
no âmbito universitário e sinaliza, positivamente, que irá coibir posturas 
autoritárias também no ambiente escolar, como as que observamos nos 
projetos espalhados pelo país chamados de “Escola Sem Partido”.

Confira a reportagem publicada no site do STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) referendou, na sessão plenária desta 
quarta-feira (31), liminar concedida pela ministra Cármen Lúcia na Arguição 
de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 548 para assegurar a 
livre manifestação do pensamento e das ideias em universidades. Em seu 
voto, seguido por unanimidade, a relatora salientou que os atos judiciais e 
administrativos questionados na ação contrariam a Constituição Federal de 
1988 e destacou que a autonomia universitária está entre os princípios 
constitucionais que garantem toda a forma de liberdade.

A ADPF 548 foi ajuizada pela procuradora-geral da república, Raquel Dodge, 
contra decisões de juízes eleitorais que determinaram a busca e a apreensão 
de panfletos e materiais de campanha eleitoral em universidades e nas 
dependências das sedes de associações de docentes, proibiram aulas com 
temática eleitoral e reuniões e assembleias de natureza política, impondo a 
interrupção de manifestações públicas de apreço ou reprovação a 
candidatos nas eleições gerais de 2018 em universidades federais e 
estaduais. As medidas teriam como embasamento jurídico a legislação 
eleitoral, no ponto em que veda a veiculação de propaganda de qualquer 
natureza em prédios e outros bens públicos (artigo 37 da Lei 9.504/1997).

Relatora

A ministra Cármen Lúcia votou pela confirmação da liminar deferida no último 
sábado (27), véspera do segundo turno das eleições. “Impedir ou dificultar a 
manifestação plural de pensamento é trancar a universidade, silenciar 
estudantes e amordaçar professores”, afirmou. Segundo a ministra, a única 
força legitimada a invadir uma universidade é a das ideias livres e plurais. 
“Qualquer outra que ali ingresse sem causa jurídica válida é tirana, e tirania 
é o exato contrário da democracia”.

Segundo a relatora, a liberdade é o pressuposto necessário para o exercício 
de todos os direitos fundamentais, e os atos questionados “desatendem aos 
princípios assecuratórios da liberdade de manifestação do pensamento e 
desobedecem às garantias inerentes à autonomia universitária”. De acordo 
com a ministra, o processo eleitoral, no Estado Democrático, fundamenta-se 
nos princípios das liberdades de manifestação do pensamento, de 
informação, de imprensa e da criação artística e científica.

Segundo ela, as liberdades de informação, de ensino e aprendizado e as 
escolhas políticas fazem com que haja “perfeita compatibilidade entre os 
princípios constitucionais e a legislação eleitoral que se adota no Brasil e que 
tem de ser cumprida”.

A ministra Cármen Lúcia salientou ainda que a exposição de opiniões, ideias 
ou ideologias e o desempenho de atividades de docência são manifestações 
da liberdade e garantia da integridade individual digna e livre. “A liberdade de 
pensamento não é concessão do Estado, mas sim direito fundamental do 
indivíduo que pode até mesmo se contrapor ao Estado”, concluiu.

Votos

Ao referendar a liminar, o ministro Alexandre de Moraes considerou 
inconstitucionais as condutas de autoridades públicas que desrespeitam a 
autonomia universitária e que tendem a constranger ou inibir a liberdade de 
expressão, a liberdade de cátedra e o livre debate político, “realizado 
democraticamente e com respeito ao pluralismo de ideias no âmbito das 
universidades, tradicionais centros autônomos de defesa da democracia e 
das liberdades públicas”.

Para o ministro Roberto Barroso, essas decisões e atos do Poder Público 
confundiram liberdade de expressão com propaganda eleitoral. Segundo ele, 
não se pode permitir que, a pretexto do exercício do poder de polícia sobre a 
propaganda eleitoral, se restrinja a liberdade de manifestação do 
pensamento, acadêmica e de crítica nas universidades, sobretudo quando 
essas manifestações visam preservar a democracia. Segundo o ministro, o 
STF não considera razoáveis ou legítimas cenas de policiais entrando em 
salas de aula para interromper palestras ou a retirada de faixas que refletem 
a manifestação dos alunos. “Esses atos são inequivocamente autoritários e 
incompatíveis com o país que conseguimos criar e remetem a um passado 
que não queremos que volte. Pensamento único é para ditadores e a 
verdade absoluta é própria da tirania”, ressaltou.

O ministro Edson Fachin considerou que as decisões judiciais impugnadas 
contêm dispositivos que implicam cerceamento prévio da liberdade de 
expressão, direito fundamental que, em seu entendimento, é o pilar da 
democracia. Ele salientou que o STF tem reiterado que esse direito 
fundamental ostenta status preferencial no Estado Democrático de Direito e 
lembrou que, embora a liberdade de expressão possa eventualmente ser 
afastada, é necessário que a decisão judicial que a restrinja demonstre estar 
protegendo outro direito fundamental. “Sem educação, não há cidadania. 
Sem liberdade de expressão e pensamento, não há democracia”, afirmou.

O ministro Gilmar Mendes também votou pela confirmação da liminar, mas 
em maior extensão, propondo outras medidas para proteger a liberdade de 
cátedra e as liberdades acadêmicas inclusive no âmbito das relações 
privadas, individuais ou institucionais. O ministro registrou o caso de 
incitação à violação à liberdade de cátedra pela deputada estadual eleita Ane 
Caroline Campagnolo (PSL/SC), que abriu um canal para que alunos 
denunciem professores que supostamente estejam fazendo manifestações 
político-partidárias em sala de aula. “Mostra-se inadmissível que, justamente 
no ambiente que deveria imperar o livre debate de ideias, se proponha um 
policiamento político-ideológico da rotina acadêmica”, destacou Mendes. “A 
política encontra na universidade uma atmosfera favorável que deve ser 
preservada. Eventuais distorções na atuação política realizada no âmbito 
das universidades mereceriam ser corrigidas não pela censura, mas pela 
ampliação da abertura democrática”, enfatizou.

A ministra Rosa Weber, que também ocupa o cargo de presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), ressaltou que a liminar em apreciação reafirma a 
Constituição Federal como norte a ser observado e destacou que a liberdade 
é sempre o “valor primaz” da democracia. Ela lembrou o compromisso do 
TSE, por meio de sua Corregedoria-Geral, de esclarecer as circunstâncias e 
coibir eventuais excessos no exercício do poder de polícia eleitoral. Segundo 
a ministra, a Justiça Eleitoral “não pode fechar os olhos” para os direitos, as 
liberdades e os princípios fundamentais assegurados na Constituição, “em 
particular a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, o pluralismo de ideias e a autonomia didático-científica e 
administrativa das universidades”.

Em seu voto, o ministro Ricardo Lewandowski observou que decisões do 
STF em defesa da liberdade de pensamento nas universidades não 
constituem novidade. Ele lembrou que, em agosto de 1964, o STF deferiu um 
habeas corpus (HC 40910) para trancar ação penal contra um professor da 
cadeira de Introdução à Economia da Universidade Católica de Pernambuco 
acusado de ter distribuído aos alunos um “papelucho” criticando a situação 
política do país no início do regime militar no qual afirmava que os estudantes 
tinham a responsabilidade de defender a democracia e a liberdade.

Por sua vez, o decano da Corte, ministro Celso de Mello, afirmou que o 
Estado não pode cercear e desrespeitar a liberdade fundamental de 
expressão unicamente para aplicar a regra da Lei das Eleições que veda a 
propaganda eleitoral em áreas sob responsabilidade da administração 
pública. Ele salientou que a universidade é, por excelência, o espaço do 
debate, da persuasão racional, da veiculação de ideias, o que torna 
intolerável a censura em suas dependências. “Todos sabemos que não há 
pessoas nem sociedades livres sem liberdade de expressão, de 
comunicação, de informação, mostrando-se inaceitável qualquer deliberação 
estatal, seja ela executiva, legislativa ou judicial, cuja execução importe em 
controle do pensamento crítico, com o consequente comprometimento da 
ordem democrática”, afirmou.

CSPM elogia decisão do STF sobre 
manifestações em 
universidades
07/11/2018


