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BOLETIM 395
Brasília, 21 de julho de 2017
REUNIÃO COM TEMER

Centrais defendem
contribuição sindical
opcional decidida em
assembleias
A medida provisória (MP) que o governo
pretende encaminhar ao Congresso Nacional para
regulamentar questões da reforma trabalhista
deve abordar também a contribuição sindical. A
ideia é aproveitar que a nova legislação trabalhista,
sancionada este mês pelo presidente Michel
Temer, fortalece os acordos coletivos.
Segundo o secretário-geral da Força
Sindical, João Carlos Gonçalves, as assembleias
deverão decidir qual será a contribuição dos
trabalhadores. “A ideia é que, como a legislação
fortalece o negociado sobre o legislado, e também
tem as campanhas salariais dos sindicatos, seria
importante regulamentar uma contribuição de
negociação coletiva”, disse.
Nesta quinta-feira (20), Temer recebeu, no
Palácio do Planalto, representantes de algumas
centrais sindicais para discutir pontos da reforma
que serão regulamentados pela MP (foto).
Gonçalves destacou que a contribuição não
seria obrigatória e beneficiaria os sindicatos que
travam negociações em favor da categoria que

representam. “O presidente disse que quer ser o
veículo das argumentações de defesa do
funcionamento do sindicato. Para isso, é preciso
regulamentar uma contribuição que não seja
obrigatória, decidida em assembleia no momento
da decisão da pauta de negociação.”
“Há dois anos, 3 mil sindicatos não
assinaram um acordo de convenção, mas recebiam
a contribuição sindical. Esse tipo de sindicalismo
acabou. A hora é de buscar a aproximação com os
trabalhadores”, completou. Para Gonçalves, não
há pressa em enviar a MP ao Congresso. Ele afirma
que a medida provisória deve ser discutida com
todas as centrais, parlamentares e governo.
Importância da contribuição - O secretáriogeral da CTB, Wagner Gomes, destacou que as
centrais deverão convencer as categorias da
importância da contribuição sindical. “Temos que
convencer os trabalhadores. Ninguém gosta de
pagar e não ver nada de volta. As centrais precisam
fazer uma campanha para mostrar por que as
centrais devem continuar existindo”.
O fim da contribuição sindical obrigatória
de todos os trabalhadores, sindicalizados ou não,
referente a um dia de trabalho, foi um dos pontos
que o governo não aceitou negociar durante a
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preparação do texto da reforma. Pelo discurso do
governo e de seus aliados no Congresso, o fim da
contribuição obrigatória incentiva os sindicatos a
atender de fato os interesses dos trabalhadores,
que só contribuiriam para as entidades se
estivessem satisfeitos com a representação.
Fonte: Agência Brasil

Nova Central recusa convite
para reunião com Temer
A Nova Central Sindical de Trabalhadores NCST decidiu não participar da reunião com o
presidente da República, Michel Temer, e o
ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, nesta
quinta-feira (20/07). A decisão foi tomada a partir
do conhecimento da minuta da Medida Provisória
(MP), apresentada às centrais sindicais, que
lamentavelmente não ataca os principais pontos da
“reforma” Trabalhista, que resultam na aniquilação
dos efeitos de todo o arcabouço de leis de proteção
ao trabalho. Tal circunstância referenda todo tipo
de exploração do capital, prejudicando,
irreversivelmente, milhões de trabalhadores do
país.
Durante a tramitação do projeto da
Reforma Trabalhista no Congresso Nacional, a
diretoria desta entidade tentou, de todas as
formas, negociar com o governo, apresentando
propostas que defendiam os direitos e garantias
para os trabalhadores brasileiros e o
fortalecimento das entidades sindicais, mas não
logramos êxito. A Nova Central reafirma que não
fará sala para nenhuma medida que traga prejuízo
aos trabalhadores e à organização sindical.

A nossa impressão é que os pontos da pauta
da reunião de hoje já estão previamente
delineados e têm como finalidade apenas
antecipar os efeitos da Lei 13.467/2017, em
prejuízo aos trabalhadores e favorecendo mais
uma vez os empresários, já que as Medidas
Provisórias entram em vigor assim que publicadas.
A Nova Central continuará defendendo os
interesses dos trabalhadores quando apresentada
qualquer proposição junto ao Congresso Nacional.
POR NENHUM DIREITO A MENOS!
José Calixto Ramos – Presidente da Nova Central
Sindical de Trabalhadores
Fonte: NCST

Governo aumenta tributos
sobre combustíveis para
tentar atingir meta fiscal
Com dificuldades em recuperar a
arrecadação, o governo decidiu aumentar tributos
para reforçar o caixa em quase R$ 11 bilhões.
Em nota oficial os ministérios da Fazenda e
do Planejamento informaram que vão reajustar o
PIS/Confins da gasolina, do diesel e do etanol para
garantir o cumprimento da meta fiscal de déficit de
R$ 139 bilhões para este ano.
O governo também vai bloquear mais R$
5,9 bilhões de despesas não obrigatórias do
Orçamento. Os novos cortes serão detalhados
nesta sexta-feira pelo Ministério do Planejamento.
Fonte: Portal EBC
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havia sido de -0,44%. Com a inflação negativa de
julho, o IPCA-15 passou a acumular alta de 1,44%
nos primeiros sete meses do ano, resultado 3,75
pontos percentuais menor do que os 5,19%
referentes ao mesmo período do ano passado.
Já a inflação acumulada nos últimos doze
meses fechou em 2,78%, resultado inferior aos
3,52% dos 12 meses imediatamente anteriores, o
que constitui a menor variação acumulada em
períodos de 12 meses desde março de 1999,
quando atingiu 2,64%. Segundo o IBGE, em julho
do ano passado a taxa havia variado 0,54%.
A queda teve forte influência dos preços
dos alimentos e dos transportes. Com participação
de 25% nas despesas das famílias, o grupo dos
alimentos exerceu “o mais intenso impacto
negativo”: 0,14 ponto percentual. Já o item dos
transportes, que também tem participação
significativa nas despesas (18%), foi negativo em
0,11 ponto percentual em relação a junho.

Prévia indica deflação de
0,18%, a menor em quase
20 anos

Fonte: Portal EBC

A inflação medida pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) fechou
com variação negativa de 0,18% em julho,
resultado que chega a ser 0,34 ponto percentual
inferior ao resultado de junho, quando a variação
foi de 0,16%.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), que divulgou nesta quinta-feira
(20), no Rio de Janeiro, os dados da prévia, essa é a
menor variação relativa a julho, juntamente com o
resultado de 2003, cuja variação também havia
sido de -0,18%.
Essa é a menor taxa de inflação desde
setembro de 1998, quando a deflação dos preços

Trabalhador poderá
receber adicional por
propaganda em uniforme
O Projeto de Lei 6841/17, em tramitação na
Câmara dos Deputados, assegura ao trabalhador
um adicional pela fixação de propaganda de
marcas e produtos em seu uniforme de trabalho. O
adicional será definido em convenção ou acordo
coletivo de trabalho.
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O projeto é de autoria do deputado Assis
Melo (PCdoB-RS), e modifica a Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT, Decreto-lei 5.452/43).
Nos casos em que o acordo ou a convenção
trabalhista não prever o pagamento de adicional,
ele deverá ser de, no mínimo, 10% da remuneração
do trabalhador.
Assis Melo afirma que a proposta estende
aos trabalhadores gerais um benefício que já é
garantido para algumas categorias, como de
artistas e esportistas, que recebem uma
gratificação pelo uso de sua imagem para fazer
propaganda de marca ou produto.
Ele disse ainda que a questão do uso de
imagem já vem sendo discutida na Justiça
trabalhista. “O projeto, se aprovado, terá o mérito
de pacificar, no nascedouro, divergência
jurisprudencial que poderá comprometer a
segurança jurídica nas relações de trabalho”, disse
Melo.
Tramitação - O projeto tramita de forma
conclusiva nas comissões de Trabalho, de
Administração e Serviço Público; e de Constituição
e Justiça e de Cidadania.
Fonte: Agência Câmara

Justiça do Trabalho garante
indenização de horas extras
suprimidas pelo empregador
A juíza Thais Bernardes Camilo Rocha, em
exercício na 3ª Vara do Trabalho de Brasília,
garantiu a uma empregada de empresa pública do
Distrito Federal que teve suprimidas horas extras
recebidas por mais de 12 meses o direito a receber

a indenização prevista na Súmula 291 do Tribunal
Superior do Trabalho (TST). O verbete prevê que a
supressão total ou parcial, pelo empregador, do
serviço suplementar prestado com habitualidade,
durante pelo menos um ano, assegura ao
empregado o direito à indenização correspondente
ao valor de um mês das horas suprimidas (total ou
parcialmente) para cada ano ou fração igual ou
superior a seis meses de prestação de serviço
acima da jornada normal.
Na petição inicial, a trabalhadora contou
que é empregada da empresa desde fevereiro de
1999 e que, no mês de outubro de 2014, teve
suprimidas as horas extras habitualmente pagas há
15 anos, fato que fere os princípios da
irredutibilidade salarial e da estabilidade
financeira. Com esse argumento, pediu o
pagamento da indenização prevista na Súmula 291
do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Em defesa,
o empregador contesta a alegação, afirmando que
não houve supressão das horas extras, mas mera
suspensão, motivada por determinação legal, no
caso o artigo 2º do Decreto 35.943/2014.
Na sentença, a magistrada frisou ser certo,
no caso dos autos, que a autora da reclamação
recebeu habitualmente horas extras, pelo menos
nos últimos 12 meses, tendo cessado o trabalho
extraordinário em outubro de 2014. “Configuram-
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se, dessa forma, no caso dos autos, as premissas
para incidência da Súmula 291 do TST percebimento habitual de horas extras pelo
empregado e supressão desse labor extraordinário,
com violação ao princípio da estabilidade
financeira”.
A magistrada citou precedente do Tribunal
Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10) em
caso análogo, que tratava sobre situação advinda
do Decreto 33.550/2012, que também dispôs
sobre suspensão do pagamento de horas extras
habitualmente pagas. No citado precedente, o TRT10 salientou que a Súmula 291 do TST veio para
substituir súmula anterior, prevendo que a
supressão do trabalho extraordinário habitual, e
prestado por mais de um ano, ensejará o
pagamento de indenização compensatória. Assim,
frisou o acórdão do TRT-10, “o ato ilícito - exigência
habitual de trabalho além dos limites permitidos
em lei - não será perpetuado e muito menos o
empregador, que o exige, ficará impune”.
Com esses argumentos e com base na
Súmula 291/TST, a magistrada deferiu à
trabalhadora o direito à indenização pela
supressão das horas extras, “conforme se apurar
em liquidação, observando-se para cálculo das
médias os valores de horas extras registrados nas
fichas financeiras juntadas aos autos”. Processo nº
0000014-78.2017.5.10.0003 (PJe-JT)
Fonte: TRT10

Justa Causa: grávida perde
estabilidade após cometer
falta grave
Mesmo possuindo estabilidade por estar
grávida, uma vendedora interna do frigorífico JBS
foi demitida por justa causa, após cometer falta
grave, fraudando o sistema da Companhia para
aumentar suas comissões. Apesar dos recursos
apresentados pela empregada, a decisão da
empresa foi mantida pela Justiça do Trabalho tanto
em primeira, quanto em segunda instância.
Ela foi admitida em dezembro de 2015 para
exercer a função de vendedora, realizando suas
atividades via e-mail e/ou por telefone, adquirindo,
em razão da gravidez, a estabilidade provisória, da
concepção até 5 meses após o parto. A proteção
constitucional da estabilidade, entretanto, não
desobriga a empregada de cumprir todas as
obrigações contratuais, sendo possível, em caso de
desrespeito grave, a dispensa por justa causa.
Com a desculpa de treinar os
procedimentos de acesso ao sistema, ela obteve as
senhas de uma colega, analista financeira. Do seu
computador, ela alterou diversos pedidos
realizados pela analista financeira, registrando-os
em seu nome para receber as comissões por
aquelas vendas. A suspeita foi confirmada após o
setor de Tecnologia da Informação (TI) da JBS
confirmar que a fraude provinha do computador da
trabalhadora grávida. Questionada, ela negou em
um primeiro momento, mas depois acabou por
confessar as alterações com o intuito de receber
valores que não lhe pertenciam.
O pedido de conversão da dispensa por
justa causa em dispensa sem justo motivo foi
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negado na 4ª Vara do Trabalho de Cuiabá, que teve
a decisão mantida pelo Tribunal Regional do
Trabalho de Mato Grosso (TRT/MT). A 2ª Turma do
Tribunal confirmou que a falta grave cometida
configurava justa causa para perda da estabilidade.
Segundo os magistrados da 2ª Turma, o
argumento de que não teve direito a se defender
da acusação foi derrubado, já que a empresa
comprovou o acontecido, demonstrando o passo a
passo da investigação até a demissão da
trabalhadora por justa causa.
A relatora do processo no Tribunal,
Desembargadora Eliney Veloso, ressaltou caber ao
empregador dirigir a prestação de serviços, bem
como controlar e disciplinar a ordem dos trabalhos,
possuindo a faculdade de aplicar penalidades aos
empregados que descumpram as obrigações do
contrato de trabalho, observando, é claro, a
legislação, a razoabilidade e a proporcionalidade
da pena em relação à falta praticada.
Acompanhando o voto da relatora, a 2ª
Turma concluiu que, de fato, a obreira infringiu as
normas de conduta impostas aos empregados da
Companhia, fraudando o sistema para obter
benefícios próprios em detrimento de outros
colegas que, assim como ela, eram vendedores
internos.
Fonte: Jusbrasil
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