
Trabalhadores perdem direitos previstos para
acidentes de trajeto
As empresas não são mais obrigadas a garantir estabilidade de um ano para
empregados que sofrerem acidente a caminho ou na volta do trabalho
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As empresas não são mais obrigadas a garantir estabilidade de um ano para

empregados que sofrerem acidente a caminho ou na volta do trabalho. Nem pagar

o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pelo período de afastamento

médico. As mudanças são consequência da entrada em vigor da Medida Provisória

há 12 horas
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(MP) nº 905, conhecida como “nova reforma trabalhista”. A norma retirou da lista de

acidentes de trabalho os chamados acidentes de trajeto.

A alteração atende a mais um pleito das empresas. As companhias sempre

defenderam não poderem ser responsabilizadas por ocorrências fora de suas

dependências. Em média, são cerca de 100 mil acidentes de trajeto por ano no país,

segundo dados do último Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho divulgado

pelo Ministério da Fazenda, referente ao período de 2015 a 2017.

Em cumprimento à MP, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, atrelada ao

Ministério da Economia, já emitiu um ofício aos peritos médicos federais para

orientá-los sobre a mudança trazida pela MP, que entrou em vigor no dia 12. O

Ofício-Circular nº 1649/2019 está assinado pela subsecretária da Perícia Médica

Federal, Karina Braido Santurbano de Teive e Argolo.

Agora, com a mudança, o empregador não precisa mais emitir Comunicação de

Acidente de Trabalho (CAT) e livrou-se do risco de ser penalizado. A multa em caso

de falta de envio da CAT no prazo — até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência

— varia hoje entre R$ 1.751,81 e R$ 5.839,45, por acidente sem comunicação.

O empregado, por sua vez, caso tenha que se ausentar por mais de 15 dias para se

recuperar do acidente, não tem mais direito ao auxílio-doença acidentário, mas

pode pedir o auxílio-doença comum — ambos de 91% do salário de benefício. A

diferença é que ele perde o direito à estabilidade de 12 meses e o FGTS. Caso tenha

sequelas decorrentes do acidente, continua a ter o direito de pedir o auxílio-acidente

(no valor de 50% do salário benefício).



Os acidentes de trajeto estavam previstos na alínea “d” do inciso IV do artigo 21 da

Lei 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social,

revogada pela MP. A norma tem prazo de 120 dias contados da publicação para ser

convertida em lei ou perder a eficácia.

Apesar de a lei incluir os acidentes de trajeto, as empresas não conseguiam atuar

para reduzi-los, segundo a advogada Mayra Palópoli, do Palópoli & Albrecht

Advogados. “Há empresas que chegaram a promover campanhas internas para

orientação de segurança no trânsito, com enfoque na redução dos deslocamentos

de empregados por meio de motos e atenção às regras e sinalização de trânsito.

Justamente para reduzir o número de acidentes de trabalho”, diz.

Para a advogada, porém, a questão deveria ter sido amplamente debatida e não

modificada por medida provisória. “Ainda assim, a alteração se faz necessária, uma

vez que o acidente que ocorre no deslocamento por conta própria do empregado,

não pode ser evitado pela empresa.”

Segundo o advogado Fabio Medeiros, do Lobo De Rizzo Advogados, algumas

companhias não se sentiam confortáveis em dar a garantia provisória de 12 meses

para funcionário que sofreu acidente de trajeto, pelo qual não tiveram qualquer

responsabilidade. “No dia a dia da empresa, que não pode paralisar suas atividades,

pode ser complicado. O funcionário pode ficar meses afastado e normalmente é

preciso contratar alguém para substituí-lo. Há dificuldade para realocar esse

funcionário na sua volta”, afirma.

A mudança já era esperada por ser coerente com outras recentes alterações,

segundo Medeiros. Uma delas é a reforma trabalhista (Lei nº 13.467, de 2017), que

alterou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para não mais considerar o tempo

gasto pelo empregado no deslocamento de ida e volta ao trabalho como parte da

jornada de trabalho.

A outra modificação foi feita pela Previdência Social. Desde 2018 já não considera os

acidentes de trajeto para o cálculo do Fator Acidentário de Prevenção (FAP). O

mecanismo pode elevar ou reduzir a alíquota da contribuição aos Riscos Ambientais



do Trabalho (RAT) — nova denominação para o Seguro de Acidente do Trabalho

(SAT).

Leonardo Mazzillo, do W Faria Advogados, considera que a inclusão dos acidentes

de trajeto no cálculo do FAP não era muito justa. “Nenhum esforço da empresa,

mesmo que seja cuidadosa e invista muito em segurança do trabalho, pode refletir

na maior ou menor chance do empregado se acidentar nas ruas”, diz.

Como exemplo, ele cita o funcionário que prefere ir para o trabalho de moto,

mesmo recebendo vale-transporte e correndo mais riscos de sofrer um acidente.

“Nesses casos, a empresa não contribuiu, de forma alguma, para que o acidente

ocorresse. Por isso, não pode ser responsabilizada.”

A ideia da lei de equiparar o acidente de trajeto ao acidente de trabalho era dar mais

segurança ao trabalhador, segundo Caio Taniguchi, do Simões Advogados. “Mas o

empregador sempre criticou demais porque não consegue ter ingerência sobre

esses deslocamentos”, diz.

Polêmica, a MP é alvo de críticas das centrais sindicais, que enviaram ofício ao

presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM/AP), pedindo a devolução do texto ao

governo. As entidades enfatizam no texto o excesso de medidas provisórias (36),

apesar de a Constituição autorizar a edição apenas para casos de relevância e

urgência, o que não incluiria o Programa Verde Amarelo.



“A MP 905 é mais um vergonhoso ataque à classe trabalhadora. É um desrespeito à

sociedade e ao Parlamento por modificar leis sobre o direito dos trabalhadores sem

nenhum diálogo. Esperamos que o Congresso seja altivo e devolva imediatamente

essa medida ao governo”, diz Sérgio Nobre, presidente da Central Única dos

Trabalhadores.

Conteúdo Publicitário por taboolaLinks patrocinados

LINK PATROCINADO

R$ 209,90 - AMARO.COM

LINK PATROCINADO

AGILITAFASHION.COM.BR

LINK PATROCINADO

10X DE R$79,50 - LOFT747.COM.BR

LINK PATROCINADO

R$ 97,98 - TVZ.COM.BR

LINK PATROCINADO

109,90 - LOJASRENNER.COM.BR

LINK PATROCINADO

Chegou em São Paulo a plataforma que os empresários estão usando

INTUIT

Calça Jeans Skinny Botões E Pence

Vestido Midi Maria Valentina - Petit Pois 34

VESTIDO MIDI LAISE P

TUNICA MANGA AMPLA LUSH

CALÇA JEANS MOM LISA COM PREGA

Veja em Valor Investe

VALOR INVESTE

VALOR INVESTE

XP lança e-commerce para vender de colete 'Faria Lima' a roupinha de criança

Dólar bate recorde e bolsa cai em dia de novo capítulo na guerra comercial

https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=editoraglobo-valoreconomico&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-g:Below%20Article%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=editoraglobo-valoreconomico&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-g:Below%20Article%20Thumbnails:
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=2MgYswS9j_qinQdC2XNIAo_fmixYl6RUdEZ5Ssfj6AM3hCZsGgGYwBOQ-RU2_C6SPSXHl8FB3PdFp149NVa7kHEuBjmSvJSz1QtPAb_rDyQ26DMXfROB97bAWLKtl7LJhEs9U9c5oIFgZxbpHzInnN0_8BEZS6TPHS8KdntVjryW7hGfY8lWCjkTcAzOMvMtkBVo6VL8msDmfNLZ1tqwc2qbYEC8KpTgmfif35voXHwhhET0GkznVU3IGdZJzpCXkA_SnNf-A_4xw48sB_3T5vGHT3sXZX7z6EqZUKTq2zaNXbBznegUCp74fe8WuScgwplLcKd-31D1AY2AXMQqC7P9vdGfJXEYEkIcj8lBSuktATQVH_wqHnL8c8eq5XzKO1Q6UzMCHyswZ-NDoP9Gs44cSwM&maxdest=https%3A%2F%2Famaro.app.link%3F%24deeplink_path%3Damaro%3A%2F%2Famaro%2Fp%2Fcalca-jeans-skinny-botoes-e-pence%2Fazul-medio%26%24fallback_url%3Dhttps%3A%2F%2Famaro.com%2Fp%2Fcalca-jeans-skinny-botoes-e-pence%2Fazul-medio%26%243p%3Da_criteo%26~feature%3Dpaid%2520advertising%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dam_split2%26utm_term%3Dal%C3%A7a_Jeans_Skinny_Bot%C3%B5es_E_Pence%26utm_content%3D34%26cr_campaignid%3D174863%26cr_bannerid%3D10404827%26~campaign%3Dcriteo_am_split2
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=gzhbgB5YACqPJtJUeJElllMPIF0h_q6gBELZKpn8MbmHala7R0McprZG676ScZ09kaqAiQ3irGHRBq1Ph5tV6-vUVT1PP-LxieAe3KH4u7kDI5kZpf39KvSNQ5VBqgNcS0V_935Mq0uAQlew9EisBF5aGqCFlZz58FEBPIZbTgzuuWm9A2L1bDs4sWBGsvLUNEbq7UbgvallEeMlaJfpegFAXC1VKNOPrSvT1gRjN0OdeDgYQgsOYXk9zZFw7bNBfv2hrJ8PTyOVZKGMLoz3zx2r7pfLg7tKhWEd-wZWJNY4nlm5E9UDrU7Tumn2ONGYIGcP4nVHM67pO2OP_VGtuLuCOWjNchgA0qEHwqeLaTT_oSYS04hKd8zYTKmk1kDNaTcrDA&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.agilitafashion.com.br%2Fvestido-midi-maria-valentina-petit-pois-110266vm-1125%2Fp%3Fidsku%3D60458%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlowerfunnel
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=aZ8g3Kw_is8bUavZE9spgqIpnk18ayfDJ9-ne4knFNerKLhdTBYQWEJmw0K7cEN4rZrdEV9rpbHL2exnD1BzTIQXOg7I-0Im4tCyajTJ_ERIHyLSNWp0wqtlyOFeOoviKgd_Yg7QHzLe5egKuAJj0jGZ8r-vHp0ADzG5yYMehpH7pJc6TW8CySKb0I397oDFij4ALaqcEjaAKbWgst0RHhYN37Ko9BZPOEcwuM-rsnYhLtvt61_xcd082x_xg8s7s8sz-ssmtzbC6AUncL2C7iIC0B52hnQQDY1vsa1mnqT8AFfcaTBW28f588zONePirzvDt8Zv-DeVhbYVA994H03N_7x-7BAo-pCz7xARFN8eFJ85UONqJq2n93ZmzPzmrxn-ww&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.loft747.com.br%2Fvestido-midi-de-laisie-laise-trigo33543576%2Fp%3Fidsku%3D7278532%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlowerfunnel
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=p_55z7b0z47jFte0i86CQh2l9GhVuA-bHLgnsvehLj633_1-04EXRfEL21AFNfOoQviJXfIVjup03jcqZvT-TY0BpcApwX0klPH0y13Aas4jpGpbTiyxFoztVWwfkQFStIKSYTZMFRg9uEJlWRi2qKKoQGinzrGiV5Ljt8h6UezQgaG3Bmxs6H3KFV2moBCyUDvgo9r1ZpkNRm3sHjch2mSVin8gDktZBFHZ9NANdyUSL9L_ispEnOk4RScy-4mKtZM8P_P3SoTpeVLbOeVnNck-C3ps-DX6mk9HRWli2SVJy6Y44g2_EzaQBcI6rT4FOD3UyCJwtF2HVON_nWk2G-wGVIygOgV79sw8Tj-zkaNUotMfd_2eeaVV6ctJbNezUAg5mYO192hmqDfrhOp695FxgYY&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.tvz.com.br%2Ftunica-manga-ampla-lush-90592894-786%2Fp%3Fidsku%3D2035367%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dbanners
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=83aruhi3ob5jvWNeH_TKMXW3WfNE7G_9s0cCm6EM0c6gH01XZwSSkzBP9VPg8HZVGpmM75uV50Bm7qQrVDmNlxWg40PsPWMQ8S1ACOxjIDtT57G5CbdaX5pIRlplrQCSpiOuEA3vtHN93gYfCHJyCwTbFskTngxzVGiKXJritOdR1ySDAUM_4YHjxQQEeyVGGAYD3uNacmLdZZC_ZqM31hGDccgFpoSEosRNiVKdj7OiB_h1-fk5DjP5PDi3fMiuYtnCH0dka7w_WJc2VI8BOJ43cfDF2RQuoKUtZM1wCFmiTt1-K4P7aSNSm5lQII9zawF049jZnAoQ4cXOcNd9es94F_nOdL2ulmoRYujlbfdUMMy8X6_gNzxaG9a4Tm8YLtvtsFUiEa-OCC93bPBQV3enudw&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.lojasrenner.com.br%2Fp%2Fcalca-jeans-mom-lisa-com-prega%2F-%2FA-549284338-br.lr%3Fsku%3D549284400%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dca_lower_funnel_performance_desktop
https://quickbooks.intuit.com/br/?cid=dis_tb_custom_br_campanha-taboola-display_display_portais-economia-negocios&utm_source=taboola&utm_campaign=campanha-taboola-display
https://valorinveste.globo.com/produtos/servicos-financeiros/noticia/2019/11/22/xp-lanca-e-commerce-para-vender-de-colete-faria-lima-a-roupinha-de-crianca.ghtml?utm_source=taboola&utm_medium=exchange
https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-variavel/bolsas-e-indices/noticia/2019/11/18/dolar-bate-recorde-e-bolsa-cai-em-dia-de-novo-capitulo-na-guerra-comercial.ghtml?utm_source=taboola&utm_medium=exchange

