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BOLETIM 535
Brasília, 20 de março de 2018

Inicia em abril a Campanha
de Prevenção de Acidentes
do Trabalho de 2018
O adoecimento ocupacional e as quedas do
trabalho em altura serão o foco da Campanha
Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho
(CANPAT), que será realizada pelo Ministério do
Trabalho em todo país a partir de abril. “A
novidade para 2018 é que, diferente dos anos
anteriores, a campanha se estenderá por todo o
ano, com o intuito de firmamos uma cultura de
prevenção contínua contra acidentes do
trabalho”, ressaltou o ministro interino do
Trabalho, Helton Yomura, que participou nesta
segunda-feira (19), em Brasília, de reunião sobre o
tema com vários parceiros do governo e da
sociedade civil.
Yomura destacou que o Ministério vai
realizar eventos em todos os estados, com foco
em datas específicas, como o 1º de maio, o Dia D
de Inclusão de Pessoas com Deficiência e outras
datas importantes para a Inspeção do Trabalho,
como o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes
do Trabalho (27/07) e o Dia Nacional de Segurança
e Saúde nas Escolas (10/10). “Queremos o
engajamento de todos para que consigamos
alcançar as metas e atividades previstas na
campanha este ano”, enfatizou.
A diretora do Departamento de Saúde e
Segurança do Ministério do Trabalho, Eva Patrícia

Gonçalves Pires, chama a atenção para os dados
da Organização Internacional do Trabalho (OIT)
demonstrando que as incapacitações e danos à
integridade física dos trabalhadores decorrentes
de acidentes e doenças do trabalho representam
4% do PIB, o que ultrapassa o valor de R$ 200
bilhões /ano somente no Brasil.
“A Canpat 2018 foi pensada de forma
coletiva, junto com instituições apoiadoras, sejam
parceiros
institucionais
ou
associações
relacionadas aos profissionais. Contamos ainda
com o apoio de confederações de empregadores e
centrais de trabalhadores, além de profissionais
da área de segurança e saúde no trabalho no
país”, salientou a diretora.
Entre as várias ações desenvolvidas na
campanha deste ano, serão realizados estudos e
diagnósticos envolvendo questões de segurança e
saúde, a exemplo de acidentes e adoecimentos,
temas da campanha. Dados da OIT de 2013
mostram que, do total de acidentes e doenças do
trabalho observados em outros países, as doenças
ocupacionais representam, em média, 84% desse
número.
Já no Brasil, o número de Comunicações de
Acidentes de Trabalho – CAT correspondentes a
doenças ocupacionais é inferior a 2% do total, o
que remete à necessidade de uma real verificação
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e estudo da questão. “Isso não quer dizer que os
trabalhadores não adoecem, mas sim que os
números, seja em vista da grande subnotificação e
pela invisibilidade da doença do trabalho, não estão
refletindo a realidade”, explica Eva.
Segundo a diretora, acidentes com trabalho
em altura são frequentes e muitos prejudiciais no
Brasil, tanto que o fato motivou a publicação de uma
norma
específica
em
2012:
a
Norma
Regulamentadora nº 35.
Estratégia – Durante a campanha de 2018, o
Ministério pretende publicar diversos materiais que
serão distribuídos, como cartilhas sobre trabalho em
altura e a NR-35, direcionado a pequenas empresas;
cartilha sobre manutenção em fachadas; manual
consolidado explicativo sobre a NR-35; Guia de
Procedimentos da Inspeção do Trabalho (Manual de
Fiscalização do trabalho em altura) e ainda cartilha
sobre adoecimento ocupacional, que buscará
orientar trabalhadores e empregadores.
Além disso, serão produzidos cartazes,
banners e folhetos, que serão distribuídos pelas
Superintendências Regionais nos estados e também
por meio digital, numa extensa divulgação do tema
nas redes sociais e nos sites dos parceiros. No link da
Escola Nacional da Inspeção do Trabalho, via página
do Ministério, todo o material da campanha estará
livre para download ao público em geral.
A Canpat 2018 será iniciada em abril e
finalizada só em outubro. Nesse período, o
Ministério vai realizar vários eventos em todo país.
“Entre os eventos estão previstos a realização de
palestras de conscientização para país e alunos nas
escolas, o lançamento do Prêmio de Frase e de
Redação Escolar relacionados à Prevenção de
Acidentes do Trabalho, destinados aos estudantes
do ensino fundamental e médio e, paralelamente, a
realização de operativos de fiscalização e seminários
estaduais sobre conscientização”, frisou.
Fonte: MTb

Juíza do RN contraria
reforma trabalhista e
determina desconto de
contribuição sindical
Decisão da juíza Lygia Maria de Godoy
Batista Cavalcanti, titular da 9ª Vara do Trabalho
de Natal, determinou o desconto de um dia de
trabalho de todos os empregados da Asperbras
Tubos e Conexões Ltda.
A liminar foi concedida no julgamento de
uma ação civil pública promovida pela Federação
dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado do Rio
Grande do Norte.
Em sua sentença, a juíza reconheceu que a
alteração, promovida pela Reforma da Trabalhista
(Lei 13.467/2017), "especificamente quanto à
contribuição
sindical,
fere
a
norma
constitucional".
Para ela, a "contribuição sindical é matéria
tributária e não pode ser modificada por lei
ordinária".
Pela liminar da juíza Lygia Godoy, o
desconto da contribuição sindical já deverá ser
feito pela empresa a partir deste mês de março,
"independentemente de autorização prévia e
expressa, respeitado o percentual de 75% (artigo
591 da CLT)".
A decisão também inclui os trabalhadores
admitidos após o mês de março, "nos termos do
artigo 602 da CLT", segundo a juíza, que ainda
deverá se pronunciar sobre o mérito da ação.
Cabe recurso.
Fonte: G1

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário
Endereço: SHCGN/CLN Quadra 710 Bloco H Loja 56 – Asa Norte – Brasília/DF CEP: 70.750-538
Fone: (61) 3037-3154 | Fax: (61) 3034-5128

[

Procuradora do Trabalho
não vê ilegalidade na
cobrança da contribuição
sindical obrigatória
O Sindicato dos Engenheiros no Estado do
Pará convocou a categoria para uma assembleia
geral que decidiu a cobrança da contribuição
sindical.
A procuradora do Trabalho Carla Afonso de
Nóvoa Melo, ao indeferir pedido de instauração
de inquérito civil, concluiu que não há ilegalidade
do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Pará
em cobrar a contribuição sindical em virtude da
decisão
tomada
em
assembleia
geral,
devidamente convocada.
O
sindicato
passaria
a
cobrar
compulsoriamente a contribuição sindical a partir
deste ano, com base em decisão tomada em
assembleia geral em que a entidade convocou
toda a categoria, e que acabou aprovando a
contribuição sindical em 2018.
Ao notificar o sindicado do indeferimento
do pedido de instauração de inquérito civil, Carla
Melo destacou: "Na falta de elementos legais e
jurisprudenciais firmes sobre o tema ressalvandose eventual mudança de entendimento posterior,
notadamente após análise das diversas ADIs sobre
o tema, não se vislumbra, neste momento,
ilegalidade no fato de a referida Assembleia
Sindical ter instituído a cobrança sindical para
2018."
Sobre o teor da notificação, o advogado
trabalhista Rodrigo Torelly, sócio do escritório

Roberto Caldas, Mauro Menezes & Advogados,
comentou:
"Nesse caso específico, o Ministério Público
do Trabalho entendeu inexistir ilegalidade no fato
de a assembleia geral de sindicato instituir
contribuição para toda a categoria. Para tanto,
fundou sua decisão na Constituição (8º, II), na CLT
(513, "e") e no Verbete 434, da OIT, bem como em
enunciado da Jornada de Direito do Trabalho da
Associação Nacional dos Magistrados da Justiça
do Trabalho (Anamatra), que entendeu lícita a
instituição desse tipo de contribuição mediante
assembleia geral."
Processo: 000136.2018.08.000/0
Fonte: Migalhas

Governo precisa explicar
onde está o déficit da
Previdência, diz Paim
O senador Paulo Paim (PT-RS) voltou a se
posicionar contrariamente à Reforma da
Previdência que está em análise no Congresso
Nacional. Para ele, o presidente da República,
Michel Temer, o ministro da Fazenda e seus
subordinados precisam demonstrar, de forma
objetiva e documentalmente, onde está o deficit
que justifique a Reforma, em nome dos princípios
da moralidade, da publicidade e da transparência
pública.
Na hipótese de não haver comprovação,
Paulo Paim declarou que fica confirmada fraude,
cabendo denúncia-crime contra Temer junto ao
Supremo Tribunal Federal.
Paim disse ter certeza de que a população
brasileira não permitirá a aprovação do texto da
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Reforma da Previdência e declarou ter esperança
de que a Reforma Trabalhista seja revertida com a
aprovação do Estatuto do Trabalho pela Comissão
de Direitos Humanos.
O senador também avaliou que, se os
parlamentares
da
oposição
continuarem
mobilizados, o texto da Previdência não será
votado antes das eleições.
— Se existe deficit no caixa da Previdência,
a causa é gerada não por essa mixaria que pagam
aos aposentados por invalidez. É gerada pelo
desvio de verba, pontuou o senador.
Fonte: Agência Senado

Custo para trabalhador
almoçar fora supera inflação
O trabalhador da região Sudeste e que usa
voucher refeição (cartão eletrônico ou papel) é o
que mais gasta para almoçar fora de casa. É o que
revela a pesquisa Preço Médio da Refeição
divulgada pela Associação Brasileira das Empresas
de Benefício ao Trabalhador (ABBT).
O preço médio da refeição completa sai
por R$ 34,49. O valor está acima da média no
Brasil, que é de R$ 34,14. A cidade mais cara da

Grande São Paulo é Barueri, onde o preço da
refeição completa sai por R$ 38,20. A segunda
colocação fica com São Paulo, com R$ 34,33. A
cidade mais barata é Diadema, com R$ 27,24.
A inflação oficial medida pelo IPCA fechou
2017 com alta acumulada de 2,95%. É a menor
taxa desde 1998. De acordo com o IBGE, que
calcula o IPCA, os alimentos consumidos em casa
(-4,85%) puxaram a queda na inflação. Entretanto,
a alimentação fora de casa segue alta no ano: +
3,83%.
“Acreditamos que outros custos, como gás
de cozinha, luz e água, por exemplo, pressionaram
os estabelecimentos a fazer o repasse para o
preço final aos consumidores”, diz a diretorapresidente da ABBT, Jessica Srour.
Topo da lista - De acordo com a pesquisa,
a cidade mais cara é Florianópolis (SC): o preço
médio da refeição completa é de R$ 40,85. Já
Campo Grande (MS) registrou o menor preço: R$
26,23. “Normalmente, cidades que são destinos
turísticos têm preços mais altos que as demais”,
ressalta ela.
Fonte: DCI

Ministério promove
a 1ª reunião do Fórum
Nacional de Aprendizagem
O Ministério do Trabalho sediou a primeira
reunião ordinária do Fórum Nacional de
Aprendizagem Profissional (FNAP). Durante o
evento, foi realizada exposição do panorama de
resultados do primeiro Plano Nacional de
Aprendizagem (PNAP), bem como a apresentação
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da segunda edição do plano, que está em
construção.
O diretor de Políticas de Empregabilidade
do Ministério do Trabalho, Higino Brito Vieira,
ressaltou a importância do FNAP para a sociedade.
“Este fórum é um ambiente para discussão e
aprimoramento de políticas públicas de
aprendizagem, com foco em jovens em situação
de vulnerabilidade”, afirmou.
Vieira destacou ainda a necessidade de
conscientizar as empresas quanto ao verdadeiro
valor da inserção de jovens no mercado de
trabalho. “O nosso grande papel é levar as
empresas a crerem na aprendizagem profissional
como um investimento e não como um custo”,
acrescentou.
O documento que serviu como base do
segundo Plano Nacional de Aprendizagem foi
construído com o auxílio de especialistas da OIT. A
instituição participou de uma oficina com
membros do colegiado do Fórum em 2017. O
encontro gerou um relatório contendo ações e
anseios das organizações participantes.
Entre as metas para o segundo PNAP estão o
fomento a campanhas publicitárias com vistas à
expansão da contratação de aprendizes, ações
voltadas a municípios do interior do país e a
utilização da aprendizagem como instrumento para
erradicação trabalho infantil. A expectativa é que
isso gere um aumento do número de contratações
de jovens aprendizes em situação de vulnerabilidade
social.
O FNAP reúne entidades governamentais, o
Sistema Nacional de Aprendizagem, entidades sem
fins lucrativos voltadas à qualificação profissional,
representantes de conselhos federais, entidades da
sociedade civil, representantes da classe dos
trabalhadores e empregadores.
Fonte: MTb

Projeto permite férias na
mesma época de filho com
deficiência
A Câmara dos Deputados analisa proposta
que concede ao empregado que tenha filho ou
pessoa com deficiência sob sua responsabilidade o
direito a fazer coincidir suas férias com as férias
escolares da pessoa sob seu cuidado.
A medida consta no Projeto de Lei
9540/18, do deputado Rômulo Gouveia (PSD-PB),
que altera a CLT.
“Em tempo de férias escolares, a demanda
por estimulação motora e cognitiva também se faz
presente”, disse Gouveia. “A falta de estímulo,
para pessoas com deficiência, pode ocasionar
regressos”. completou.
“Nessas ocasiões, quando a interação
família/escola é suspensa, os pais ou responsáveis
adquirem de forma exclusiva a responsabilidade
dos cuidados com o assistido”, acrescentou ainda.
O parlamentar também aponta que a
proposta, se aprovada, permitirá aos pais ou
responsáveis eliminarem custos com a
contratação de cuidadores.
Tramitação - A proposta será analisada,
em caráter conclusivo, pelas comissões de
Trabalho, de Administração e Serviço Público; e de
Constituição e Justiça e de Cidadania.
Fonte: Agência Câmara

Supressão parcial de
intervalo intrajornada não
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justifica rescisão indireta
de contrato de trabalho
A Oitava Turma do Tribunal Superior do
Trabalho negou provimento a recurso de revista
de um operador de produção da BRF S.A. que
buscava o reconhecimento de rescisão indireta do
contrato de trabalho alegando que a empresa não
lhe permitia usufruir integralmente o intervalo
intrajornada. Para o colegiado, apesar de a
empregadora ter descumprido obrigações
contratuais, o motivo não é suficientemente grave
para justificar a rescisão indireta, prevista no
artigo 483, alínea “d”, da CLT.
O pedido foi julgado procedente na
primeira instância, mas, ao analisar recurso
ordinário patronal, o Tribunal Regional do
Trabalho da 18ª Região (GO) converteu a rescisão
indireta em pedido de demissão. Com isso, foram
excluídos da condenação o pagamento do aviso
prévio indenizado, a multa de 40% do FGTS, a
liberação das guias de seguro-desemprego e as
demais parcelas decorrentes da rescisão indireta.
No recurso de revista ao TST, o operador
alegou o descumprimento pela empresa de várias
obrigações trabalhistas: não pagamento de horas
de trânsito, concessão parcial do intervalo
intrajornada, supressão de pausas para descanso,
ausência de remuneração do tempo à disposição e
violação da intimidade na troca de uniforme.
Segundo ele, a principal falta foi a supressão
parcial do intervalo, medida de higiene, saúde e
segurança do trabalho garantida por norma de
ordem pública.
TST - Segundo a ministra Dora Maria da
Costa, relatora do recurso, é importante avaliar
até que ponto uma obrigação contratual não

cumprida pelo empregador afeta a relação de
modo a resultar na impossibilidade de
manutenção do vínculo de emprego. “Não é
razoável concluir que todo e qualquer ato do
empregador
que,
em
tese,
importe
descumprimento contratual possa ser reputado
como falta grave a configurar justa causa
praticada pelo empregador”, ressaltou.
Embora assinalando que a empresa tenha
de fato descumprido diversas obrigações
contratuais, a ministra não verificou nisso
gravidade capaz de justificar a rescisão indireta do
contrato de trabalho. “As irregularidades
verificadas não impediram a continuidade do
vínculo nem tornaram insuportável a prestação
dos serviços pelo empregado”, concluiu. A decisão
foi unânime.
Processo: ARR-10652-13.2015.5.18.0103
Fonte: TST

Cabe à Justiça comum
analisar permanência em
plano de saúde coletivo de
autogestão oferecido por
ex-empregadora
É de competência da Justiça comum estadual
o julgamento de ações que discutem o direito de exempregado, aposentado ou demitido sem justa
causa, de permanecer em plano de saúde coletivo
oferecido pela empresa empregadora aos
trabalhadores ativos, na modalidade de autogestão.
O entendimento foi fixado pela Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao
analisar recurso especial que discutia a Justiça
competente – se a comum ou a trabalhista – para
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julgar a validade de decisão de empresa
empregadora que, na qualidade de operadora de
plano de saúde de autogestão destinado ao pessoal
ativo, negou pedido de permanência feito por um
ex-empregado.
“A Justiça competente para o exame e
julgamento de feito (fundado nos artigos 30 e 31 da
Lei 9.656/98) que discute direitos de ex-empregado
aposentado ou demitido sem justa causa de
permanecer em plano de saúde coletivo oferecido
pela
própria
empresa
empregadora
aos
trabalhadores ativos, na modalidade de autogestão,
é a Justiça comum estadual, visto que a causa de
pedir e o pedido se originam de relação autônoma
nascida com a operadora de plano de saúde, a qual
possui natureza eminentemente civil, envolvendo
tão somente, de maneira indireta, os aspectos da
relação de trabalho”, afirmou o relator do recurso
especial, ministro Villas Bôas Cueva.
Evolução jurisprudencial
O ministro explicou que, em relação aos planos de
saúde em geral, o STJ possui o entendimento de que
compete à Justiça comum estadual o julgamento das
ações relativas aos contratos de cobertura médicohospitalar, a exemplo da manutenção em planos de
saúde.
Nos casos em que a ex-empregadora
mantém o próprio plano de saúde em favor de seus
empregados na modalidade de autogestão, todavia,
o STJ tinha jurisprudência no sentido de reconhecer
a competência da Justiça do Trabalho, já que a
discussão sobre o direito à permanência no plano
tinha relação direta com o contrato de trabalho
extinto.
Segundo o ministro, esse posicionamento se
justificava antes da edição da Lei 9.656/98 (que
regulamenta os planos de saúde), da Lei 9.961/00
(que criou a Agência Nacional de Saúde – ANS) e da
Lei 10.243/01 (que deu nova redação ao artigo 458

da Consolidação das Leis do Trabalho). À época, a
relação jurídica entre usuário e entidade de
autogestão era apenas uma derivação da relação de
emprego, já que a regulação era feita por contrato
de trabalho.
Após o surgimento desses diplomas legais,
explicou o ministro, a saúde suplementar – incluídas
as autogestões – adquiriu autonomia em relação ao
direito do trabalho, e essas entidades, mesmo as
empresariais, passaram a ser enquadradas como
operadoras de planos de saúde e foram submetidas
à fiscalização da ANS.
Relação civil - Com essa modificação de
cenário, o relator apontou que as ações originadas
de controvérsias entre usuário e entidade de
autogestão não se adequam mais à esfera
trabalhista,
tendo
em
vista
o
caráter
predominantemente civil da relação entre as partes,
mesmo porque a assistência médica não integra o
contrato de trabalho.
“Com maior razão, por já ter sido encerrado
o seu contrato de trabalho, a pretensão do exempregado de manutenção no plano de assistência
à saúde fornecido pela ex-empregadora não pode
ser vista como simples relação de trabalho. Ao
contrário, trata-se da busca de direito próprio de
usuário contra a entidade gestora do plano de
saúde, que pode ser a própria empresa antes
empregadora, mas que, para efeitos de atuação na
saúde suplementar, deverá possuir tanto um
registro independente de funcionamento no órgão
regulador quanto a aprovação de seus produtos
(planos) pelo setor técnico”, concluiu o ministro ao
confirmar a competência da Justiça comum.
Com a decisão da Terceira Turma, os autos
serão remetidos à Justiça comum de São Paulo para
julgamento da apelação.
Fonte: STJ
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FETICOM-SC reúne Conselho
de Representantes e
aprovada taxa confederativa
O presidente da CONTRICOM e da
FETICOM-SC, Altamiro Perdoná, participou de
reunião do Conselho de Representantes da
Federação em Santa Catarina (fotos).
Na ocasião, foi deliberado pela aprovação
do desconto da taxa confederativa a ser repassada
para a Federação e a Confederação.
O repasse definido foi de 8%, sendo 6%
para a Federação e 2% para a Confederação. A
partir de agora, os procedimentos serão
efetivados pela via bancária.
Fonte: FETICOM/SC
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