
OPINIÃO
Decisões do STF ignoram 

TST como órgão de cúpula 
em matéria trabalhista

Recentemente, o 

TST comemorou 

seu reconhecimento 

como Órgão do Poder 

Judiciário com a 

aprovação da EC 

92/2016.

Segundo o seu presiden-
te, Ives Gandra Martins 
Filho, o novo texto é de 

fundamental importância ao 
reconhecer a Reclamação de 
Competência, instrumento para 
a preservação da competência e 
da sua jurisprudência. 

Ele lembrou que tanto o STF 
quanto o STJ já possuem este 
instrumento, que democratiza 
o acesso às decisões dos tribu-
nais superiores. O dispositivo 
estabelece que o TST pode fazer 
valer a sua decisão caso outras 
instâncias decidam de forma 
diferente da sua.

Porém, com o “processo de im-
peachment” o modelo capitalista 
“neoliberal” ganhou mais força no 
cenário nacional. A monumental 
crise econômica, social e política 
que atravessamos oportuniza 
a concretização das propostas 
da Confederação Nacional da 
Indústria, que historicamente 
chama a legislação trabalhista 
e as decisões do TST de irracio-
nais. Para o mercado, a reforma 
trabalhista é fundamental. 

A “desregulamentação” das 
leis de proteção ao trabalho cons-
titui um “imperativo” econômico 
basal, invocado em nome da com-
petitividade, da produtividade 
e do combate ao desemprego. 
Todavia, uma profunda e ampla 
reforma causaria enorme desgas-
te aos agentes políticos, preço 
alto para um Governo ilegítimo 
e sem respaldo popular. Não se 
sabe se há um acordo tácito entre 
os Poderes ou se o Executivo 
percebeu que o Judiciário, por 
meio do STF, poderia avocar a 
desregulamentação trabalhista 
sem causar os prejuízos políticos 
temidos pelo Planalto. 

Nesse sentido, em entrevista 
em 5 de outubro do presidente 
Michel Temer à rede Bandei-
rantes, ele diz textualmente: 
“Interessante como o próprio 
Judiciário já está começando a 
fazer uma reforma trabalhista. 
Tanto que, logo depois do teto, 
nós vamos para a reforma da 
Previdência, com aquelas signi-
fi cações que eu acabei de men-
cionar. E, ao mesmo tempo, levar 
adiante o que remanescer, ainda, 
da reforma trabalhista. Porque 
se num dado momento, os tri-
bunais superiores, interpretando 
a Constituição Federal e a CLT, 
fi zer, por conta própria (risos), 
uma reforma trabalhista, nós não 
precisamos levar adiante.”

O certo é que a reforma por 
meio da desconstrução inter-
pretativa da Constituição em 

matéria trabalhista por “iniciati-
va” do STF passa a ser incisiva, 
contundente e avassaladora a 
partir do discurso de posse do 
atual presidente. Exemplo é o 
RE 895.759 em que se discutiu 
a redução de horas “in itinere” 
por meio de norma coletiva 
(negociado sobre o legislado). 
O ministro Teori Zavascki, 
monocarpicamente subverteu 
toda a compreensão jurídica 
formada na esfera trabalhista 
após nove anos de tramitação 
do processo. 

Outro caso foi a decisão do 
ministro Dias Toffoli nos autos da 
Reclamação 24.597 apresentada 
pelo Hospital das Clínicas da Fa-
culdade de Medicina da USP de 
Ribeirão Preto. Nesse processo 
o STF ignorou por completo 
o TST, vez que revogou uma 
sentença do TRT de Campinas, 
antes da análise do TST. Como 
disse Jorge Luiz Souto Maior 
“passou por cima do TST” ([4]
[4]). O STF fez letra morta da 
Constituição ao entender que os 
funcionários da saúde não têm 
direito à greve.

Por fi m, outro exemplo que 
demonstra que o TST é um ser 
fi gurativo, como toda a Justiça 
do Trabalho - apesar de constar 
da Constituição como órgão de 
cúpula do Poder Judiciário -, 
trata-se da decisão do ministro 
Gilmar Mendes sobre a ADPF 
n.º 323. O ministro, em atenção 
ao pedido da Confederação 
Nacional dos Estabelecimentos 
de Ensino (Confenen), ignorou 
o TST enfrentando a questão da 
ultratividade de normas coletivas 
e suspendeu os efeitos da Súmula 
277 e de todos os processos que 
versem sobre a matéria.

As decisões chegam a ser con-
traditórias, pois enquanto Teori 
Zavascki dá validade ao nego-
ciado frente ao legislado, Gilmar 
Mendes diz que o negociado tem 
prazo de validade fi xo, ou seja, se 
a parte se recusar a negociar e 
não houver acordo para instaura-
ção de dissídio coletivo, somente 
resta a alternativa da greve, mas 
como disse Dias Toffoli, a greve 
está proibida.

Uma coisa é certa, todas as re-
centes decisões do STF em maté-
ria trabalhista mitigam o Direito 
do Trabalho e retiram a proteção 
do trabalhador. Vale ressaltar que 
é bastante preocupante a postura 
adotada pelo STF, e a total inércia 
do TST e também da comuni-
dade jurídica trabalhista. É um 
momento histórico que precisa 
de resistência. Não é possível se 
assistir à ilegítima desconstrução 
do Direito do Trabalho de forma 
tão passiva, sem enfrentamento, 
vez que o objetivo deste é asse-
gurar o mínimo de dignidade ao 
trabalhador e foi construído após 
mais de um século de lutas.

(*) - São especialistas em Direito do 
Trabalho do Bonilha Advogados.

Helena Cristina Bonilha e Wagner Luís Verquietini (*)
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Em 11 de novembro de 
2015, o Ministério da 
Saúde decretou a epide-

mia do vírus Zika como Situação 
de Emergência em Saúde Pú-
blica de Importância Nacional. 
Naquela data, já se passavam 
dois meses desde que médicos 
do Nordeste alertaram para o 
alto número de nascimentos 
de bebês com microcefalia em 
diversos estados.

Os primeiros casos de infec-
ção pelo zika no Brasil ocor-
reram em meados de abril de 
2015, na cidade de Camaçari, 
região metropolitana de Sal-
vador. O infectologista Antônio 
Bandeira atendeu os primeiros 
pacientes com os sintomas do 
vírus ainda desconhecido no 
país. “Eu fi quei  impressionado 
com a quantidade muito grande 
de pessoas que estavam sendo 
atendidas na emergência do 
hospital naquele momento, 
que chegavam com o mesmo 
sintoma”, lembra o médico.

Elaine Michele, moradora de São Lourenço da Mata (PE), foi 

infectada pelo vírus Zika durante a gravidez

e teve um bebê com microcefalia.

Iraque libera 
mil pessoas 
de prisão 
subterrânea 
do EI

As forças iraquianas liberta-
ram cerca de mil homens que 
eram mantidos em uma prisão 
subterrânea pelo grupo extre-
mista Estado Islâmico (EI) na 
região de Mosul. De acordo 
com a imprensa internacional, 
a prisão fi cava em Shura, a 
35 km ao sul de Mosul, e foi 
encontrada por soldados que 
analisavam o solo em busca de 
explosivos.

“Muitos prisioneiros são ex-
soldados ou agentes da polícia”, 
disse Hussam al Abbar, conse-
lheiro da província de Ninive, 
da qual Mosul é a capital. Os 
mil homens foram libertados. 
Desde o dia 17 de outubro, 
as forças iraquianas tentam 
reconquistar Mosul, que é a 
capital do califado do Estado 
Islâmico.

Com o apoio da coalizão 
internacional liderada pelos 
Estados Unidos, os iraquianos 
já chegaram ao município e 
enfrentam os jihadistas do EI 
em uma série de confrontos 
(ANSA).

Pais e alunos que perderam 
o prazo em outubro terão uma 
nova chance para garantir a ma-
trícula de 2017. A partir do dia 
16, a Secretaria da Educação de 
São Paulo abre um novo período 
de cadastro a alunos vindos 
de escolas particulares ou que 
estão fora da rede pública neste 
ano. Há vagas em todas as re-
giões do Estado para classes 
do Ensino Fundamental (1º ao 
9º ano) e Ensino Médio (1ª a 
3ª série), além da modalidade 
de Jovens e Adultos – EJA (a 
partir do 6º ano). 

Para fazer a matrícula, basta 
se dirigir a uma unidade da rede 
estadual e informar nome com-
pleto do estudante, data de nas-
cimento, endereço residencial e 
telefone para contato. No caso de 
menores de 18 anos, a inscrição 
só poderá ser feita por pais ou 

responsáveis. A Secretaria tam-
bém recomenda a apresentação 
dos documentos de certidão de 
nascimento e comprovante de 
residência. Os estudantes serão 
encaminhados à escola mais 
próxima do endereço indicado. 
O cadastro já é automático para 
aqueles que estudam na rede 
estadual em 2016.

Além das próprias unidades, 
o resultado da matrícula será 
divulgado no Portal da Educa-
ção (www.educacao.sp.gov.br) 
a partir do dia 7 de dezembro. 
Para consultar o endereço das 
escolas, os novos alunos podem 
acessar a área da Central de 
Atendimento no Portal da Edu-
cação, clicar na opção “Localize 
uma escola” e iniciar a busca por 
Diretoria de Ensino, município, 
ciclo escolar ou pelo nome da 
unidade de ensino (SEE).

A partir do dia 16, um novo período de cadastro a alunos vindos 

de escolas particulares ou que estão fora da rede pública.
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Gabriel Rosa-SMCS Divulgação

O Ministério da Saúde anun-
ciou ontem (8) a abertura de 
mil vagas para profi ssionais 
brasileiros no âmbito do 
programa Mais Médicos. A 
proposta é ampliar a participa-
ção de brasileiros na iniciativa 
por meio da substituição de 
médicos cubanos que parti-
cipam do programa por meio 
de acordo de cooperação com 
a Organização Pan-americana 
da Saúde (Opas). Das 1 mil 
vagas em 462 municípios, 838 
estão ocupadas atualmente 
por profi ssionais cubanos e 
166 são relativas à reposição 
de desistentes. 

A meta do governo é substi-
tuir um total de 4 mil médicos 
cooperados por profi ssionais 
brasileiros no prazo de três 
anos, reduzindo de 11,4 mil 
para 7,4 mil o número de par-
ticipantes cubanos. Parte da 
estratégia adotada, segundo 
o ministro da Saúde, Ricardo 
Barros, é ofertar vagas em 
locais que estão entre as 
opções mais escolhidas pelos 
candidatos nas últimas sele-
ções e que, atualmente, são 
ocupadas por cubanos. 

Cerca de 63 milhões de famílias, de acordo com o governo, são 

assistidas por esses profi ssionais.

A Organização dos Estados 
Americanos (OEA) vai reali-
zar uma audiência temática, 
solicitada por entidades da 
sociedade civil, para discutir 
mudanças em políticas públicas 
brasileiras, consideradas pelos 
autores do pedido retrocessos 
para a proteção da criança e do 
adolescente no país. A reunião 
deve ocorrer nos primeiros dias 
de dezembro, no Panamá.

Entre as entidades que so-
licitaram a audiência com o 
organismo internacional estão 
Instituto Alana, Conectas Direi-
tos Humanos, Ação Educativa, 
Artigo 19 e Intervozes. As 
instituições pretendem levar à 
OEA a discussão sobre a pro-
posta que estabelece um limite 
para os gastos públicos por 20 
anos, limitado à infl ação do ano 
anterior. Para as entidades que 
recorreram à OEA, a medida 
levará a cortes de recursos 
prioritários em áreas como 
educação e saúde, que afetarão 
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Epidemia do vírus Zika completa um 
ano com desafi o na área de pesquisa
Na próxima sexta-feira, (11) completa-se um ano desde que o Brasil foi ofi cialmente atingido por uma 
das maiores epidemias de sua história

bebês com microcefalia, princi-
palmente em Pernambuco. 

A relação do vírus Zika com 
a microcefalia foi descoberta 
pelos pesquisadores do Ins-
tituto de Pesquisa Professor 
Joaquim Amorim (Ipesq), em 
Campina Grande. De acordo 
com o Ministério da Saúde, de 
outubro de 2015 até outubro 
de 2016, foram notificados 
9.953 casos de microcefalia e 
outras alterações no sistema 
nervoso. 

Desse total, 4.797 casos fo-
ram descartados e 2.079 foram 
confi rmados como microcefalia. 
Outros 3.077 casos suspeitos 
permaneciam em investigação 
até 22 de outubro. Do total de 
casos confi rmados (2.079), 392 
tiveram resultado positivo para 
o vírus Zika. O ministério, no 
entanto, considera que houve 
infecção pelo Zika na maior 
parte das mães que tiveram 
bebês com diagnóstico fi nal de 
microcefalia (ABr).

Os exames dos pacientes 
foram enviados para a Univer-
sidade Federal da Bahia, onde 
foram submetidos à análise de 
virologistas que constataram a 
presença do Zika e comprova-
ram sua transmissão por vetor. 
Como nem todos os pacientes 

manifestam os sintomas da 
infecção, o registro do vírus 
no país só chamou a atenção 
a partir do segundo semestre 
de 2015, depois do surgimen-
to de casos de adultos com a 
Síndrome de Guillain-Barré e 
do nascimento de centenas de 

Saúde anuncia vagas para 
brasileiros no Mais Médicos

O ministro lembrou que o Mais 
Médicos foi criado com uma pro-
posta de três pilares: convênios, 
formação de novos profi ssionais 
por meio da abertura de cursos e 
ampliação da residência médica. 
“Nossa visão de médio prazo 
é que, ao fi nal, teremos oferta 
de médicos brasileiros para 
ocupar essa vagas”, completou. 
As inscrições serão realizadas 
entre 20 de novembro e 23 de 
dezembro. As vagas que não 
forem preenchidas por médicos 

brasileiros com atuação no país 
serão ofertadas a brasileiros 
formados no exterior. 

Atualmente, dos 18.240 
médicos participantes do 
programa, 5.274 são formados 
no Brasil (29%), 1.537 têm 
diplomas do exterior (8,4%) e 
11.429 fazem parte do acordo 
de cooperação com a Opas 
(62,6%). Mais de 63 milhões 
de famílias, de acordo com o 
governo, são assistidas por 
esses profi ssionais (ABr).

Novo período de 
matrículas para 

próximo ano letivo

OEA discutirá 
direitos de crianças e 
adolescentes no Brasil

a infância a longo prazo.
A diretora de advocacy do 

Instituto Alana, Isabella Henri-
ques, disse que as instituições 
consideram a PEC do Teto 
inconstitucional. “O Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
[ECA] determina prioridade 
orçamentária para questões 
afetas à criança e ao adoles-
cente. Educação, saúde, tudo 
que vai fazer valer os direitos 
fundamentais desse público. 
Então é uma medida inconsti-
tucional, na nossa avaliação”, 
argumentou.

Outros temas citados no pe-
dido de audiência à OEA são o 
julgamento do STF, em agosto, 
que declarou a inconstituciona-
lidade da regra que obriga as 
emissoras de televisão a veicu-
lar seus programas de acordo 
com o horário estabelecido pela 
classifi cação indicativa; e a for-
ma como a Polícia Militar de São 
Paulo reage a manifestações de 
adolescentes (ABr).


