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Brasília, 26 de março de 2018

Dirigentes sindicais comemoram a conclusão do
reajuste do novo piso salarial de Santa Catarina

Piso Salarial de Santa
Catarina: uma vitória
dos trabalhadores e
do movimento sindical
A estimativa é de que cerca de
500 mil trabalhadores serão
beneficiados com o novo piso
Agora é Lei: foi aprovado por unanimidade
dos deputados na sessão plenária da Assembleia
Legislativa o reajuste de 2,95% para o Piso Salarial
Estadual em 2018 para o Estado de Santa
Catarina.

Desta forma, a 1ª faixa passa a ser de R$
1.110,00; a 2ª faixa R$ 1.152,00; a 3ª faixa R$
1.214,00 e a 4ª faixa R$ 1.271,00; pagos a partir
de janeiro.
Este é o oitavo ano em que empresários e
trabalhadores negociam o índice do reajuste, uma
experiência inédita no país.
Em 2018 a negociação chegou a termo já
na segunda rodada, no dia 18 de janeiro,
permitindo que o governador Pinho Moreira
enviasse o Projeto de Lei logo no início dos
trabalhos da Assembleia Legislativa.
Ali, os deputados da Comissão de
Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e
Tributação
e
Comissão
de
Trabalho,
Administração e Serviço Público envidaram
esforços para viabilizar a ida do Projeto ao
Plenário, cumprindo o trâmite legal em dois dias.
Dirigentes sindicais acompanharam esse
trabalho legislativo, reafirmando a importância do
Piso Salarial Estadual: “Estima-se que cerca de 500
mil trabalhadores são diretamente beneficiados,
por receberem o Piso, e muitas outras categorias
têm como referência este reajuste em suas mesas
de negociação”, lembrou Ivo Castanheira,
coordenador sindical do DIEESE e diretor da
FECESC.
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Trabalhadores da construção
e do mobiliário presentes
Os trabalhadores da construção e do
mobiliário de Santa Catarina participaram da
construção do novo piso salarial do Estado através
do presidente da FETICOM-SC, Altamiro Perdoná,
que também preside a CONTRICOM, e outros
dirigentes sindicais da categoria.
Altamiro destacou que “essa vitória é
muito mais expressiva tendo em vista o momento
que os trabalhadores e suas organizações estão
passando, com as constantes ameaças aos seus
direitos, após a aprovação dessa perversa lei da
reforma trabalhista”
O dirigente sindical destacou o papel do
governo do Estado e dos parlamentares estaduais
na aprovação do novo piso, mas ressaltou que “a
conquista só foi possível graças à unidade e
mobilização dos trabalhadores através de suas
centrais e demais entidades”.

A história do Piso Salarial em
Santa Catarina
Durante o processo de discussão do novo piso
salarial, foi lembrado que a Lei Complementar
nº 459, de 30 de setembro de 2009, que
instituiu o Piso Salarial para os trabalhadores no
estado de Santa Catarina é de iniciativa popular.
A possibilidade de apresentar Projeto de Lei de
Iniciativa Popular foi prevista na Constituição
Estadual de 1989 e, passados mais de 28 anos,
somente três vezes foram protocolados projetos
com esses requisitos: o Piso Salarial Regional, o
Programa de Bolsas do Artigo 170 e a
Defensoria Pública.

ADI contra fim da taxa
sindical obrigatória tem
preferência no STF
Contribuição Sindical: Fachin indica
preferência para julgamento da ADI 5794
Em despacho proferido na última sextafeira (23), o ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF), Edson Fachin (foto), indicou
preferência para votação, em plenário, da
ADI 5794, da CONTTMAF, da qual é
relator, que questiona o fim da
contribuição
sindical
obrigatória
consignada na Lei 13.467/17, a chamada
Reforma Trabalhista.
No despacho, o ministro expõe que “(...) A
questão em debate é de notória relevância para a
ordem constitucional brasileira, pois o custeio das
instituições sindicais apresenta-se como tema
constitucional com sede na pauta de direitos
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fundamentais sociais (Art. 8º, III, IV, CRFB). Diante
disso, indico, nos termos do art. 129 do RISTF,
preferência para o julgamento da presente ação
direta de inconstitucionalidade.”
Além desta ADI da Confederação dos
Trabalhadores
em
Transporte
Aquaviário
(CONTTMAF) há várias outras tratando do mesmo
assunto.
Esclarecimento sobre a contribuição - É
preciso que fique bem claro que a contribuição
sindical não foi extinta. O que mudou foi a forma
de cobrança. Com isso, a contribuição sindical,
correspondente a 1 dia de trabalho por ano, que
antes tinha caráter compulsório (obrigatório),
passa a ser voluntária pois depende da prévia e
expressa autorização do trabalhador, no caso das
categorias profissionais, e da empresa, no caso
das categorias econômicas.
O imposto não foi extinto, mas
condicionado o desconto à autorização prévia e
expressa das categorias profissionais e
econômicas.
Isto significa que o desconto automático da
contribuição deixa de existir, perdendo seu
caráter parafiscal, e a entidade sindical só
receberá essa modalidade de contribuição se o
trabalhador, no caso dos sindicatos de
empregados, e o empregador, no caso das
empresas, autorizarem expressa e previamente o
desconto.
No entendimento do DIAP, porém, a
autorização poderá vir por meio da assembleia da
respectiva categoria; seja profissional, seja
econômica; convocada especificamente para tal
fim, ou na própria Pauta de Reivindicações, como
cláusula específica.
Contribuições parafiscais - São tributos
incluídos na espécie tributária chamada

contribuição especial no interesse de categorias
econômicas ou profissionais. Sua arrecadação é
destinada ao custeio de atividade paraestatal, ou
seja, atividade exercida por entidades privadas,
mas com conotação social ou de interesse público.
Exemplo: a atividade desenvolvida pelas entidades
sindicais e também as do “Sistema S” — Sesc,
Senac, Sesi, Senai, Sest, Senat e Sebrae.
Fonte: DIAP

MTE reconhece
Contribuição Sindical
definida em assembleia
Até quarta (22), as decisões favoráveis ao
recolhimento da Contribuição Sindical somavam 47
sentenças em todo o País, nas primeira e segunda
instâncias da Justiça. Nelas, os magistrados
reconhecem a inconstitucionalidade da norma
inserida na Lei 13.467/2017 (reforma trabalhista),
que condiciona o desconto à autorização prévia
expressa do trabalhador.
A
essas
decisões,
reforçadas
por
manifestações do Ministério Público do Trabalho na
mesma direção, veio se somar recente medida da
Secretaria de Relações do Trabalho, do Ministério do
Trabalho, que confirmou essa posição.
A Nota Técnica 02/2018, publicada dia 16 de
março, em resposta à indagação da Federação
Interestadual
dos
Trabalhadores
Hoteleiros
(Fetrhotel), reconhece que a legislação permite que
a autorização expressa do trabalhador sobre a
contribuição sindical pode ser confirmada “a partir
da vontade da categoria estabelecida em assembleia
geral”.
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Órgão de assistência direta e imediata do
ministro do Trabalho, a Secretaria tem competência
para emitir pareceres técnicos sobre legislação
sindical e trabalhista. O documento, assinado pelo
secretário de Relações do Trabalho, Carlos
Cavalcante de Lacerda, diz:
“Esta Secretaria de Relações do Trabalho
compreende que o ordenamento jurídico pátrio, a
partir de uma leitura sistemática, permite o
entendimento de que a anuência prévia e expressa
da categoria a que se refere os dispositivos que
cuidam da Contribuição Sindical, pode ser
consumada a partir da vontade da categoria
estabelecida em assembleia geral.”
O texto corrobora o Enunciado nº 38 da
Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho,
pelo qual a decisão em assembleia é lícita e
obrigatória para toda a categoria.
Os principais argumentos do secretário,
expostos na Nota Técnica, estão baseados na
Constituição Federal que dispõe sobre a
competência do Sindicato a defesa da categoria
(Artigo 8º, III) e ainda reconhece a importância dos
instrumentos coletivos (Artigo 7º, XXVI). Outro
ponto da argumentação é a prioridade dada ao
negociado sobre o legislado.
O advogado trabalhista Marcelo de Campos
Mendes Pereira diz: “Com a reforma, o legislador
priorizou o negociado sobre o legislado. Nesse
aspecto, muitos Sindicatos, através de livre
negociação, inseriram a possibilidade da autorização
para o desconto da Contribuição ser feita mediante
consulta em assembleia dos trabalhadores. Diante
disso, a autorização na forma de assembleia é
plenamente abarcada pela CLT”.
Fonte: Agência Sindical

TST: demissão só pode ser
homologada no sindicato
Decisão, cujo acórdão foi publicado no dia
15 de março, no portal do Tribunal Superior do
Trabalho (TST), trata de questão muito sensível na
relação entre patrões e empregados — é,
inclusive, 1 dos pontos de impasse na campanha
salarial de TI em São Paulo: a homologação da
demissão acontecer ou não no sindicato. Para a 3ª
Turma do Tribunal Superior do Trabalho é nulo o
pedido de demissão feito por funcionário se não
houver homologação do sindicato. Com esse
entendimento, a turma deu provimento a recurso
de ex-vendedora para anular seu pedido de
demissão e condenar a empresa ao pagamento
das diferenças rescisórias. No portal Convergência
Digital
Na reclamação trabalhista, a vendedora
disse que foi coagida a pedir demissão após
retornar da licença-maternidade “e sofrer intensa
perseguição pela empresa”. O juízo da 81ª Vara do
Trabalho de São Paulo e o Tribunal Regional do

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

[

Trabalho (TRT) da 2ª Região, no entanto,
consideraram válido o pedido.
Segundo o TRT, a falta da assistência
sindical gera apenas uma presunção favorável ao
trabalhador. No caso, a empresa apresentou o
pedido de demissão assinado pela própria
empregada. Esta, por sua vez, não comprovou a
coação alegada.
No recurso de revista ao TST, a vendedora
sustentou que a homologação na forma prevista
no artigo 477, parágrafo 1º, da CLT é
imprescindível e, na sua ausência, seu pedido de
demissão deve ser desconsiderado.
O relator, ministro Alexandre Agra
Belmonte, observou que a Subseção I
Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do
TST decidiu que a exigência prevista na CLT é
imprescindível à formalidade do ato. “Se o
empregado tiver mais de 1 ano de serviço, o
pedido de demissão somente terá validade se
assistido pelo seu sindicato”, concluiu,
ressalvando seu entendimento pessoal sobre a
matéria.
Fonte: DIAP

Governo convoca 94 mil
segurados do INSS para
revisão do benefício
O governo federal convocou 94 mil pessoas
que recebem auxílio-doença ou se aposentaram
por invalidez para perícia. O objetivo é fazer uma
avaliação com vistas a verificar se estas pessoas
ainda fazem jus ao benefício. A lista foi publicada
no Diário Oficial de sexta-feira (23).

Os beneficiários selecionados foram
identificados com algum problema no endereço
ou não agendaram a perícia no prazo
estabelecido. As pessoas na lista têm até 20 dias
para agendar a perícia do processo de revisão. A
marcação deve ser feita por meio do telefone 135.
O prazo final é 13 de abril.
Quem não atender à convocação do
governo federal terá o benefício suspenso. Neste
caso, segundo o Ministério do Desenvolvimento
Social, é obrigatório realizar a regularização da
situação para voltar a receber os repasses. Caso a
pessoa não faça isso em até 60 dias, o benefício
será cancelado.
Fonte: Portal EBC

Projeto obriga governo a
elaborar Plano Nacional de
Prevenção à Violência
A Câmara dos Deputados analisa proposta
obriga o governo a elaborar o Plano Nacional de
Prevenção à Violência. A medida consta no
Projeto de Lei 9322/17, da deputada Yeda Crusius
(PSDB-RS).
Os objetivos do plano são promover a
melhora da qualidade da gestão da segurança
pública; contribuir para a organização da rede de
segurança pública; assegurar a produção de
conhecimento no tema e a avaliação dos
resultados das políticas de prevenção à violência.
O Plano terá a duração de dez anos, e as
suas diretrizes e temas serão elaborados por meio
de conferência nacional a ser realizada no
Congresso Nacional em até 180 dias após a
aprovação da lei. A partir dessas diretrizes gerais,
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TRT (10ª) examina se
férias de industriário
foram fracionadas devido
a situação excepcional
a União deverá elaborar os objetivos, as ações
estratégicas, as metas, as prioridades, os
indicadores e definir as formas de financiamento e
gestão da política de prevenção à violência.
Já os estados, o Distrito Federal e os
municípios deverão, com base no Plano Nacional
de Prevenção à Violência, elaborar seus planos
correspondentes em até 360 dias.
O projeto prevê ainda que a União, em
articulação com os estados, o Distrito Federal, os
municípios, Conselhos de Prevenção à Violência e
organizações da sociedade, realize a avaliação
periódica da implementação dos Planos de
Prevenção à Violência, em intervalos de três anos,
com os objetivos de verificar o cumprimento das
metas estabelecidas e elaborar recomendações
aos gestores e operadores das políticas públicas.
Índices de violência - Segundo Yeda
Crusius, o País é uma das nações mais violentas do
mundo. Ela cita dados do Mapa da Violência da
Unesco, segundo os quais as taxas de homicídios
do Brasil são compatíveis com as de países
caracterizados por uma síndrome de violência
endêmica (por causa de guerras, por exemplo)
como o caso da Síria, e são 30 ou 40 vezes
superiores às taxas de países como Inglaterra,
França ou Japão.
Fonte: Agência Sindical

A Oitava Turma do TST determinou que o TRT
da 4ª Região (RS) examine se o fracionamento das
férias de um industriário da TP Industrial de Pneus
Brasil Ltda. foi justificado por alguma situação
excepcional. A redação do artigo 134, parágrafo 1º, da
CLT vigente na época do contrato de trabalho só
admitia que as férias fossem fracionadas em situações
excepcionais, e essa circunstância, segundo a Turma,
não foi considerada pelas instâncias inferiores.
Alegando que ao longo do contrato de
trabalho a empresa concedeu férias de forma irregular,
o empregado pedia seu pagamento integral de forma
dobrada. O pedido foi julgado improcedente pelo juízo
da 4ª Vara do Trabalho de Gravataí(RS) e pelo Tribunal.
No exame do recurso de revista, a relatora,
ministra Maria Cristina Peduzzi, observou que a CLT
determina que as férias sejam concedidas em período
único, a fim de preservar a proteção da saúde do
trabalhador e viabilizar o maior convívio familiar. Por
unanimidade, a Turma deu provimento ao recurso de
revista e determinou o retorno do processo ao TRT.
Fonte: TST
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