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Brasília, 3 de abril de 2018

Relatório do MPT aponta
que acidente de trabalho
mata um a cada quatro
horas e meia
O Observatório Digital de Saúde e
Segurança do Trabalho, desenvolvido pelo
Ministério Público do Trabalho (MPT) e pela
Organização Internacional do Trabalho (OIT),
divulgou relatório apontando que, em 2017, pelo
menos um trabalhador brasileiro morreu a cada
quatro horas e meia vítima de acidente de
trabalho.
Ainda de acordo com o observatório, entre
2012 e 2017, a Previdência Social gastou mais de
R$ 26,2 bilhões com o pagamento de auxíliosdoença, aposentadorias por invalidez, auxíliosacidente e pensões por morte de trabalhadores.
Segundo o estudo, o País perde,
anualmente, 4% do seu Produto Interno Bruto
(PIB) com gastos decorrentes de “práticas pobres
em segurança do trabalho”.
Segundo o procurador do Trabalho e cocoordenador do laboratório de gestão (SmartLab
de Trabalho Decente), Luís Fabiano de Assis, no
ano passado, estas perdas gerais à economia com
acidentes de trabalho foram equivalentes a cerca
de R$ 264 bilhões.
Setorialmente, as notificações de acidente
de trabalho foram mais frequentes no ramo

hospitalar e de atenção à saúde, público e
privado, onde foram registradas 10% das CATs
(Comunicação de Acidente de Trabalho). Na
sequência, aparecem comércio varejista (3,5%);
administração pública (2,6%); Correios (2,5%);
construção (2,4%); e transporte rodoviário de
cargas (2,4%).
“Temos demonstrado que, em muitas
áreas,
estes
acidentes
ocorrem
por
descumprimento de normas de segurança e saúde
por parte das próprias empresas. Tecnicamente,
não poderiam sequer ser classificados como
acidentes de trabalho, mas sim como acidentes
que ocorrem por culpa das empresas”, denuncia o
procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Curado
Fleury.
Fonte: Agência Sindical

Eunício: MP para alterar
reforma só vai a votação
se chegar a tempo
O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDBCE), afirmou nesta segunda-feira (2) que só
colocará em votação a medida provisória que
altera alguns pontos da reforma trabalhista se a
matéria chegar em tempo hábil ao plenário. Para
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não caducar, a MP deve ser analisada por
deputados e senadores até o dia 23 de abril. No
entanto, ainda não foi votada na comissão
especial nem no plenário da Câmara.
O prazo de análise de uma MP é de 60
dias, prorrogáveis por mais 60. O primeiro prazo,
vencido em 22 de fevereiro, já foi prorrogado
devido ao atraso na instalação da comissão de
parlamentares que devem analisar a proposta. A
segunda data está a duas semanas de expirar, sem
perspectiva de que a matéria seja votada nos
próximos dias.
Depois de participar da posse dos novos
ministros da Saúde, Gilberto Occhi, dos
Transportes, Portos e Aviação Civil, Valter
Casimiro Silveira, e do presidente da Caixa, Nelson
Antônio de Souza, no Palácio do Planalto, o
presidente do Senado defendeu a MP como
relevante e importante, mas ressaltou que não
quer votar a medida a toque de caixa.
“O sistema é bicameral, nenhuma matéria
pode chegar sempre às vésperas, sempre no
mesmo dia. Não sou eu, são os senadores que
estão reclamando com relação a colocar em pauta
matérias que chegam de última hora. A Câmara
fica 120, 118, 119 dias com uma matéria e só
chega no Senado no último dia, não caberá a mim
fazer esse julgamento. Se a Câmara votar a tempo,
vou quebrar o interstício dos 15 dias, se chegar
até 7 dias, eu votarei no Senado”, afirmou Eunício.
O senador negou que os trabalhos do
Congresso Nacional sejam afetados pela reforma
ministerial em andamento no governo. Ele
reafirmou que nesta terça-feira (3) o Congresso
deve analisar vários vetos presidenciais e derrubar
o que impede o chamado refis das micro e
pequenas empresas.
Fonte: Agência Brasil

Paim critica governo por
deixar caducar a MP
O senador Paulo Paim (PT-RS) criticou
nesta segunda-feira (2) o governo federal por
deixar que a medida provisória destinada a
corrigir aspectos da reforma trabalhista
contestados pelos senadores perdesse o prazo de
validade. Ele destacou que até hoje não foi
escolhido nem o presidente nem o relator da
comissão mista para analisar a MP 808 de 2017,
que vence nesta terça-feira.
— Então não teve veto, não vai ter medida
provisória, aqueles sete ou oito artigos piores vão
estar exatamente como estão e isso quem vai
pagar a conta vai ser o assalariado brasileiro.
Porque vai continuar negociado sobre legislado,
rescisão
de
contrato
feita
até
por
correspondência. Não é preciso mais sindicato
nem
advogado
acompanhar,
trabalho
intermitente, contrato autônomo e mulher
trabalhar insalubre.
Paim culpou a reforma trabalhista pelo
aumento no número de desempregados no último
trimestre, e também pela queda na massa salarial
e pela redução da renda das famílias.
Fonte: Agência Senado

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

[

Subcomissão debate
inspeção do trabalho em
audiência interativa

Justiça manda pagar
abonos do PIS/Pasep não
sacados nos últimos 5 anos

Debater a inspeção do trabalho no Brasil é o
objetivo da audiência pública interativa que a
Subcomissão Temporária do Estatuto do Trabalho
promove nesta terça-feira (3). Presidida pelo
senador Telmário Mota (PTB-RR), a subcomissão
funciona no âmbito da Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa (CDH).
Foram convidados para o debate o
presidente da Associação Nacional dos Magistrados
da Justiça do Trabalho (Anamatra), Guilherme
Guimarães Feliciano, o procurador do Trabalho
Paulo Douglas Almeida de Moraes, o presidente do
Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho
(Sinait), Carlos Fernando da Silva Filho, e a secretária
de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho,
Maria Teresa Pacheco Jensen.
Também devem participar representantes da
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho
(ANPT), da Associação Brasileira de Advogados
Trabalhistas (Abrat) e da Associação LatinoAmericana de Juízes do Trabalho (Alit). Foram
convidados ainda representantes da CUT, CTB, UGT,
CSB, CGTB, CSP, Força Sindical, Intersindical e Nova
Central.
O Sistema Federal de Inspeção do Trabalho
(Sfit) é um instrumento da Secretaria de Inspeção do
Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) que oferece suporte para o planejamento da
fiscalização de todas as delegacias e subdelegacias
regionais do trabalho, agências de atendimento do
trabalhador e órgãos do ministério envolvidos na
área.
Fonte: Agência Senado

A Justiça Federal em São Paulo determinou
que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil
convoquem todos os trabalhadores que não
receberam abonos salariais do PIS (Programa de
Integração Social) e do Pasep (Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público) nos
últimos cinco anos para sacar o dinheiro. A
decisão, proferida pela 2ª Vara Cível Federal da
capital paulista, é resultado de uma ação civil
pública ajuizada pela Procuradoria Regional dos
Direitos do Cidadão, órgão vinculado ao Ministério
Público Federal em São Paulo (MPF/SP).
A ordem judicial estende-se aos estados de
São Paulo e Mato Grosso do Sul, que compõem a
3ª Região da Justiça Federal. Trabalhadores que
ganham até dois salários mínimos mensais têm
direito a receber o abono equivalente a um salário
mínimo anual, mas, segundo o MPF, “nem todos
sabem disso”. De acordo com a procuradoria, os
bancos públicos “têm não só deixado de divulgar
amplamente a disponibilidade dos recursos aos
beneficiários, como também se baseado em
prazos inconstitucionais para dificultar os saques”.
Os prazos são estipulados em resoluções
da União, editadas anualmente, por meio do
Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (Codefat). O MPF explica que a
Constituição garante o direito ao abono sem
condicioná-lo a datas para saque.
Fonte: Portal EBC
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Desempregados: 1/3
sobrevive com bicos e
trabalhos temporários
Um terço dos brasileiros desempregados
atualmente sobrevive com bicos e trabalhos
temporários, geralmente informais, mostra pesquisa
do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas
(CNDL). Para 29%, o sustento vem da ajuda
financeira da família ou amigos e 7% recebem
auxílio do programa Bolsa Família. Apenas 2%
utilizam poupança ou investimentos. O estudo, que
entrevistou 600 pessoas nas 27 capitais, revela que a
falta de trabalho provocou a queda no padrão de
vida de seis em cada dez brasileiros.
Entre os trabalhos informais mais comuns,
estão os serviços gerais (21%) – manutenções,
pedreiro, pintor, eletricista –, produção de comida
para vender (11%) – como marmita, doces e
salgados –, serviços de diaristas e lavagem de roupa
(11%) e serviços de beleza, como manicure e
cabeleireiro (8%). A média de dedicação a esse
trabalho é de três dias por semana. Essa
periodicidade revela, segundo o SPC/CNDL, não
apenas uma escolha, mas escassez de oportunidade,
pois apenas 12% dos que fazem bicos consideram
que está fácil conseguir esses trabalhos.
O levantamento revelou também que 41%
dos desempregados possuem contas em atraso,
sendo que 27% estão com o nome negativado em
serviços de proteção ao crédito. Os débitos mais
frequentes são parcelas no cartão de loja (25%),
faturas do cartão de crédito (21%), contas de luz
(19%), contas de água (15%) e parcelas do carnê ou
crediário (11%). O tempo de atraso médio das

dívidas é de quase sete meses e o valor é de R$
1.967, em média.
Em relação aos hábitos de consumo, a
pesquisa mostra que mais da metade (52%) dos
desempregados brasileiros abandonou algum
projeto ou desistiu da aquisição de um sonho de
consumo por causa da demissão.
Adaptação - Para se adaptar aos cortes na
receita doméstica, 59% disseram ter mudado o
padrão de vida. Os cortes mais expressivos foram na
compra de roupas, calçados e acessórios (65%),
saídas para bares e baladas (56%), delivery e comida
fora de casa (56%), alimentos supérfluos, como
carnes nobres, bebidas e iogurtes (52%), atividades
de lazer (52%) e gastos com salão de beleza (45%).
As principais despesas que foram mantidas
foram: água e luz (65%), produtos de higiene,
limpeza e alimentação básica (64%), planos de
internet (49%), telefonia (45%) e TV por assinatura
(40%). Há também 32% de desempregados que
mantiveram plano de saúde.
Quase metade dos desempregados (46%)
passaram a pedir dinheiro emprestado a amigos e
familiares e 30% recorreram ao cartão de crédito.
Como contenção de gastos, 63% optaram por
marcas mais baratas na hora das compras. O
levantamento revela ainda que 68% dos
entrevistados passaram a fazer mais pesquisas de
preços, além de pechinchar (62%).
Fonte: Portal EBC
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Acordo firmado perante
comissão de conciliação
prévia fora de seus limites
territoriais é inválido
A Primeira Turma do TST julgou inválido
um acordo firmado perante a Câmara Intersindical
de Conciliação Trabalhista do Comércio de São
Paulo (Cintec-SP) entre a Arthur Lundgren Tecidos
S.A. (Casas Pernambucanas) e um gerente que,
nos últimos anos de contrato, trabalhou em
Florianópolis (SC). Segundo o relator, ministro
Hugo Carlos Scheuermann, o âmbito de atuação
das comissões de conciliação prévia deve ficar
restrito à localidade em que instituídas.
O TRT da 12ª Região (SC) havia
reconhecido a validade do acordo e julgado
extinto o processo em que o gerente pretendia o
pagamento de parcelas relativas ao contrato de
trabalho. Para o TRT, não existe impedimento
legal para que as partes transacionem direitos em
comissão de conciliação instituída em local diverso
daquele da prestação dos serviços. O acórdão
observa, inclusive, que o empregado havia
prestado serviços em São Paulo por mais de duas
décadas.
No recurso de revista, o gerente sustentou
haver expressa disposição legal que impede um
acordo de ser submetido a comissão de
conciliação prévia de local diferente daquele da
prestação de serviço. Afirmou que, se trabalhava
em Santa Catarina, “salta aos olhos que não era
representado por sindicato estabelecido no
estado de São Paulo” e apontou que se trata do
princípio da territorialidade, pelo qual a

representação dos sindicatos abrange os
empregados que trabalham no território em que
está situado. Por isso, insistiu que o acordo era
nulo.
TST - No exame do recurso, o ministro
Hugo Carlos Scheuermann assinalou que, de
acordo com o artigo 625-D da CLT, a ação
trabalhista será submetida a comissão de
conciliação prévia “se, na localidade da prestação
de serviços, houver sido instituída a comissão no
âmbito da empresa ou do sindicato da categoria”.
Assim, entendeu que não é lícito às comissões
proceder à tentativa de conciliação de conflitos
ocorridos em base territorial diversa.
Por unanimidade, a Turma deu provimento
ao recurso de revista do gerente e, reconhecendo
a invalidade do acordo, determinou o retorno dos
autos ao TRT-SC para que prossiga no exame dos
recursos
ordinários. Processo:
RR-52370079.2009.5.12.0031
Fonte: TST
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