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ABANDONO DE EMPREGO
A Global Indústria e Comércio Ltda, CNPJ: 21.218.683/0001-28 com sede à av. José 
Andraus Gassani nº 253, sala 1 – dist. Industrial – Uberlândia – MG, diante das 
tentativas de solicitação de comparecimento enviada, ao funcionário Everson A. S. 
CTPS: 9946659 série: 0030/MG, para justificar as faltas desde o dia 03/07/2019, restou 
configurado o Abandono de Emprego, e por tal razão seu contrato de trabalho está 
rescindido por justa causa, conforme ARTIGO PREVISTO na CLT.
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 � FOLHAPRESS

A medida provisória (MP) 
da Liberdade Econômi-
ca dispensa trabalhado-

res de todas as categorias de 
bater cartão. Relatório apro-
vado em comissão mista do 
Congresso autoriza o chamado 
registro de ponto por exceção.

Neste modelo, funcionário 
de qualquer empresa poderá 
fazer um acordo individual com 
o empregador para não bater 
ponto. Assim, ele poderá che-
gar ao trabalho, cumprir todo 
o expediente e ir embora sem 
fazer nenhuma anotação.

O trabalhador ficará libe-
rado de marcar horário de 
entrada, saída ou almoço, ao 
contrário do que manda hoje 
a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). Pela lei atual, 
o empregador é responsável 
por controlar a jornada.

Somente exceções –como 
diz o nome do sistema– serão 
obrigatoriamente marcadas 
pelo trabalhador. Entre elas 
estão horas extras, folgas, 
faltas e férias.

A proposta não consta do 
texto enviado ao Congresso 
pelo presidente Jair Bolsonaro 
(PSL) em 30 de abril. A MP 
institui a Declaração de Direitos 
de Liberdade Econômica. Se-
gundo o governo, ela desburo-
cratiza o ambiente de negócios.

As mudanças, como o novo 
registro de ponto e o trabalho 
aos domingos para todas as 
categorias, foram inseridas 
pelo relator da MP, deputado 
Jerônimo Goergen (PP-RS).

A medida virou uma minir-
reforma trabalhista, conside-
rando que 36 artigos da CLT 
serão alterados.

“A empresa que quiser vai 
buscar o ponto por exceção, 
poderá acabar com o ponto”, 
diz Otavio Pinto e Silva, sócio 
do escritório Siqueira Castro e 
professor de direito do trabalho 
da USP.

Segundo ele, a proposta 
flexibiliza o controle da jornada. 
“O empregador vai usar a lei 
para dizer que uma hora extra 
foi feita e marcada pelo ponto 
de exceção. Ficará o ônus [da 
prova] com o trabalhador”, 
afirma.

 � JUDICIALIZAÇÃO

Na Justiça do Trabalho, o 
pagamento de hora extra está 
entre os assuntos mais recor-
rentes nas ações. Até maio, 
segundo dados do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), 
foram feitos mais de 550 mil 
pedidos de indenização em 
primeira instância.

“A tendência é caírem dras-
ticamente os pedidos de hora 
extra”, diz Ricardo Calcini, pro-
fessor de direito do trabalho da 
FMU. “O trabalhador vai ter de 
produzir a prova mais robusta, 
e isso, na prática, vai ficar cada 
vez mais difícil.”

Goergen afirma que põe na 
lei uma prática existente nas 
empresas e chancelada pela 
Justiça trabalhista.

“Estou atualizando a legis-
lação. Eu coloquei na lei aquilo 
que já é decisão”, diz. “É uma 
burocracia a menos. Se a Jus-
tiça já decide dessa forma [pelo 
registro de ponto por exceção], 
não tem de discutir na Justiça. 

Já reconheço assim.”
Além da alteração no con-

trole de jornada, o relatório da 
medida provisória ainda inclui 
a liberação do trabalho aos 
domingos para todas as cate-
gorias profissionais. Recente-
mente, o governo ampliou o nú-
mero de setores que poderiam 
incluir o domingo na jornada 
de trabalho, mas a MP retirou 
restrições. “Vai valer para todo 
mundo. Não tem mais essa 
frescura, como diz o gaúcho”, 
diz Goergen.

O relatório também dis-
pensou micro e pequenas 
empresas de organizar uma 
comissão de prevenção a aci-
dentes (Cipa).

 � JUSTIÇA

O sistema que dispensa o 
controle de jornada é polêmico 
na Justiça do Trabalho. A acei-
tação do registro de ponto por 
exceção ainda é discutida em 
primeira instância e também 
em tribunais regionais.

Uma decisão do TST, de re-
latoria do ministro Ives Gandra 
da Silva Martins Filho, avalizou 
o modelo pela primeira vez na 
Seção de Dissídios Coletivos 
(SDC).

Tratava-se de um acordo 
coletivo específico – entre 
um sindicato de metalúrgicos 
e uma empresa no Espírito 
Santo.

Com a medida provisória, o 
registro de ponto por exceção 
valerá por acordo individual por 
escrito, convenção ou acordo 
coletivo.

“A importância de ser indi-
vidual é que cria possibilidade 
daquela linha de raciocínio da 
própria reforma trabalhista [do 
governo Michel Temer] de que 
[o que] vai valer mesmo é o 
contrato”, diz o deputado Jerô-
nimo Goergen (PP-RS), relator 
da proposta no Congresso.

Para ele, o contrato será 
fortalecido, sem mudança es-
trutural na lei. “Ao fazer isso, 
estamos criando a valorização 
de acordo que interessa a tra-
balhador e empregador.”

 � SINTONIA

Segundo Luiz Antonio dos 
Santos Junior, sócio do escri-
tório Veirano Advogados, a 
jurisprudência é controvertida 
até mesmo em acordos e con-
venções.

A proposta de Goergen, 
para o advogado, é um avan-
ço e está em sintonia com a 
reforma trabalhista do governo 
Michel Temer (MDB), em vigor 
desde o mês de novembro de 
2017.

“Amplia o escopo da ju-
risprudência porque passa a 
ser individual. Particularmente 
entendo que é válida, porque 
não está tirando nenhum di-
reito constitucional. Ela está 
meramente regulamentando 
a forma de controle de ponto.”

Além de permitir o registro 
de ponto por exceção, a MP 
mantém o controle manual, 
mecânico ou eletrônico do 
horário de trabalho. Estabe-
lecimentos com mais de 20 
funcionários terão de fazer a 
marcação –hoje são 10.

A MP da Liberdade Econô-
mica precisa ser aprovada até 
o dia 10 de setembro na Câma-

CLT

Trabalhador pode ficar 
SEM BATER O PONTO

 | PROPOSTA É DE DEPUTADO 
GAÚCHO RELATOR DA MEDIDA 
PROVISÓRIA DA LIBERDADE 
ECONÔMICA, EM DISCUSSÃO  
NA CÂMARA

ra dos Deputados e no Senado. 
Se não for analisada até essa 
data, perderá a validade.

 � POLÊMICAS

A inclusão de alterações na 
CLT em uma medida provisória 
que trata de outro assunto pode 
parar na Justiça caso as mu-
danças sejam mantidas.

Procuradores e juízes do 
trabalho questionam a incor-

poração de uma minirreforma 
na MP. Para a Associação Na-
cional dos Magistrados da Jus-
tiça do Trabalho (Anamatra), 
flexibilizar normas por medida 
provisória é questionável. “Há 
inconstitucionalidade quando, 
no processo legislativo que 
discute a conversão da MP 
em lei, inova-se nas alterações 
propostas”, diz a presidente 
da associação, juíza Noemia 
Porto.

Outras mudanças incluídas 
no relatório do deputado Jerô-
nimo Goergen (PP-RS) tam-
bém foram polêmicas, como 
a que prevê o fim do adicional 
de periculosidade de 30% 
para motoboys, mototaxistas 
e quem usa motocicleta para 
exercício da profissão. 

O relator da medida pro-
visória disse que o texto será 
corrigido e o direito ao paga-
mento extra será mantido na 
legislação. 

Ele afirmou que a retirada 
do adicional foi um erro na 
elaboração do relatório, e que 
o objetivo era deixar claro, no 
texto da lei, que o pagamento 
não pode ser estendido a 
profissões que não dependem 
de moto.

Governo temer também 

usou MP para mudar CLT
A reforma trabalhista do 

governo Michel Temer (MDB) 
também foi apresentada por 
meio de medida provisória, 
depois convertida em lei. As 
mudanças na legislação aca-
baram reduzindo ações na 
Justiça do Trabalho, ao criar 
o risco de o trabalhador ser 
obrigado a bancar o custo da 
empresa com a ação caso 
perca o processo. 

A medida criou a figura da 
jornada intermitente, na qual o 
funcionário pode ser chamado 
por apenas alguns dias na se-
mana. A jornada de 12 horas 
de trabalho por 36 de folga, 
já praticada por alguns cate-
gorias, também passa a ser 
prevista na legislação.

RELATOR

MINIRREFORMA TIRA 
adicional de motoboys


