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Com o atual governo,
Brasil ganhou 1,5 milhão
de miseráveis em 2017

Brasília, 13 de abril de 2018

Ministério do Trabalho
atualiza cadastro da
direção nacional da
CONTRICOM
O Ministério do Trabalho, através da
Secretaria de Relações do Trabalho, acaba
de publicar no Diário Oficial a atualização
da direção nacional da CONTRICOM, com a
publicação da nova diretoria que tomou
posse no final do mês de novembro do ano
passado, encabeçada pelo presidente
Altamiro Perdoná (foto).
Essa atualização é considerada
imprescindível para a regularização da
situação da direção da entidade sindical
junto ao Ministério do Trabalho.

Em 12 meses, o Brasil ganhou 1,5 milhão
de miseráveis. Sob o governo de Michel Temer –
que alardeia ter encerrado a recessão e reduzido a
inflação –, entre 2016 e 2017, a pobreza extrema
aumentou 11,2%. Se antes eram 13,34 milhões de
brasileiros que viviam nessa situação, no ano
passado, esse número aumentou para 14,83
milhões, o que significa mais de duas vezes a
população total da Bulgária.
Os números estão no jornal Valor
Econômico desta quinta (12) e integram um
levantamento da LCA Consultores, feito a partir de
dados divulgados na véspera pelo IBGE.
Responsável pelo estudo da consultoria, Cosmo
Donato destaca que a expectativa era de que o
crescimento de 1% do Produto Interno Bruto em
2017 pudesse ter produzido números melhores.
Para ele, o fechamento de postos de
trabalho com carteira assinada, que têm garantias
trabalhistas e pisos salariais, é a razão pela qual
isso não aconteceu. O que se verifica é que, além
do número de desempregados continuar muito
grande – 13 milhões de pessoas –, as poucas vagas
criadas são informais, “de baixa remuneração e
ganho instável ao longo do tempo”. O ajuste fiscal,
que desidratou o investimento público, também
tem sua parcela de culpa nesse cenário.
Seguindo uma linha de corte utilizada pelo
Banco Mundial, a LCA considerou em pobreza
extrema os brasileiros que viviam com renda
domiciliar per capita inferior a R$ 133,72 mensais
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em 2016 e, em valores atualizados pela inflação,
com menos de R$ 136 em 2017.
O aumento da pobreza extrema se
verificou em todas regiões e aconteceu apesar do
ciclo de deflação dos alimentos, principal despesa
entre a população mais pobre. De acordo com o
IPCA, que mede a inflação oficial brasileira, os
alimentos ficaram 4,85% mais baratos em 2017,
na comparação com o ano anterior.
Os dados do IBGE já haviam mostrado,
nesta quarta, que a renda média recuou no país,
mas em menor proporção que os rendimentos
daqueles que estão na base da pirâmide social. Os
5% mais pobres da população tiveram rendimento
médio real de R$ 40 por mês em 2017, uma queda
de 18%, na comparação com 2016, quando era de
R$ 49. Já para o 1% mais rico, o rendimento médio
encolheu menos, 2,3%.
Fonte: Portal Vermelho

Governo propõe salário
mínimo de R$ 1.002
para o próximo ano
Pela primeira vez, o valor do salário
mínimo ultrapassará R$ 1 mil. O governo
propôs salário mínimo de R$ 1.002 para o
próximo ano, o que representa alta de 5% em
relação ao atual (R$ 954). O valor consta do
projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) de 2018, apresentado nesta quinta-feira
(12) pelos ministros do Planejamento, Esteves
Colnago, e da Fazenda, Eduardo Guardia.

Em 2019, a fórmula atual de reajuste
será aplicada pela última vez. Pela regra, o
mínimo deve ser corrigido pela inflação do
ano anterior medida pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC) mais a variação
do Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens
e dos serviços produzidos no país) de dois
anos anteriores.
Em 2017, o PIB cresceu 1%. Para a
estimativa de inflação, o governo considerou a
previsão de 4% para o índice de inflação que
consta do Boletim Focus, pesquisa com mais
de 100 instituições financeiras divulgada toda
semana pelo Banco Central.
A LDO define os parâmetros e as metas
fiscais para a elaboração do Orçamento do
ano seguinte. Pela legislação, o governo deve
enviar o projeto até 15 de abril de cada ano.
Caso o Congresso não consiga aprovar a LDO
até o fim do semestre, o projeto passa a
trancar a pauta.
Fonte: Agência Brasil
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Funcionalismo repudia
manutenção do veto à
negociação coletiva
Servidores públicos de todo o País
reagiram, com forte indignação, à manutenção do
veto presidencial ao Projeto de Lei 3.831/2015 –
que estabelecia normas gerais para a negociação
coletiva na administração pública, nas três esferas
de governo.
A proposta, aprovada por unanimidade nas
duas casas legislativas, foi vetada pelo presidente
Michel Temer. Na semana passada, o veto chegou
a ser derrubado no Senado, mas sofreu um revés
inesperado na Câmara dos Deputados após
intensa pressão do governo. Apesar do empenho
das entidades sindicais, o veto foi confirmado com
236 pela derrubada e 69 a favor. Eram necessários
257 votos dos deputados para derrubar o veto.
O presidente da Federação dos Sindicatos
dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo
(Fessp) e secretário-geral da Confederação da
categoria (CSPB), Lineu Neves Mazano, disse à
Agência Sindical que a categoria não vai desistir.
“Tínhamos a expectativa de que o veto
seria derrubado. É uma luta histórica, que vem
desde quando conquistamos o direito à
sindicalização”, destaca. Lineu lembra a categoria
busca a regulamentação da negociação coletiva no
setor há 30 anos. “Foi por pouco. Mostramos
nossa força e seguiremos firmes nessa luta, até a
vitória final”, diz.
O dirigente critica a submissão da Câmara
à política neoliberal do governo que, mesmo o
País sendo signatário da Convenção 151 da OIT
(Organização Internacional do Trabalho), nega aos

servidores o direito à negociação coletiva. “Essa é
uma conquista da qual não podemos desistir e,
estou certo, dentro de alguns anos, iremos
celebrar a regulamentação da negociação coletiva
no setor público”, completa.
Anamatra - A Associação Nacional dos
Magistrados da Justiça do Trabalho ressaltou que
o veto ao projeto de lei desvaloriza o diálogo
social, base importante das relações trabalhistas,
sejam elas no serviço público ou na iniciativa
privada.
Dissonante - Na mesma sessão que negou
o direito a negociação aos servidores, a Câmara
derrubou vetos presidenciais ao projeto que
concede desconto nas dívidas previdenciárias dos
ruralistas. O perdão de 100% das multas e a
redução das contribuições de 2,5% para 1,7% do
faturamento devem causar uma perda de R$ 10
bilhões para a Previdência em 2018.
Fonte: Agência Sindical

Judiciário não pode
substituir TR na
atualização do FGTS,
decide 1ª Seção do STJ
A Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) manteve a TR como índice de
atualização das contas do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS). Em julgamento de recurso
especial repetitivo, o colegiado, de forma unânime,
estabeleceu a tese de que “a remuneração das
contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria,
ditada por lei, que estabelece a TR como forma de
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atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao
Poder Judiciário substituir o mencionado índice”.
A tese firmada vai orientar todos os
processos com objeto semelhante que tramitam nas
instâncias ordinárias, em todo o território nacional.
De acordo com as informações do sistema de
repetitivos do STJ, onde a controvérsia está
cadastrada como Tema 731, mais de 409 mil ações
aguardavam a conclusão desse julgamento.
Inflação - O Sindicato dos Trabalhadores em
Água, Esgoto e Meio Ambiente de Santa Catarina,
que figura como recorrente, alegou que a TR deixou
de refletir as taxas de inflação a partir de 1999,
prejudicando o saldo de FGTS dos trabalhadores.
Defendeu a aplicação do INPC ou do IPCA, ou de
outro índice, para repor as perdas decorrentes da
inflação nas contas vinculadas do FGTS.
A Caixa Econômica Federal, por outro lado,
defendeu a aplicação da TR como índice de
correção, alegando que o FGTS não tem natureza
contratual, pois sua disciplina é determinada em lei,
inclusive a correção monetária que a remunera.
Ao negar provimento ao recurso do
sindicato, o ministro relator, Benedito Gonçalves,
destacou que “o caráter institucional do FGTS não
gera o direito, aos fundistas, de eleger o índice de
correção monetária que entendem ser mais
vantajoso”.
Segundo o relator, a discussão a respeito dos
índices aplicáveis ao FGTS não é nova, já tendo sido
objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal
(STF), que decidiu que, diferentemente das
cadernetas de poupança, regidas por contrato, o
FGTS tem natureza estatutária.
“Tendo o legislador estipulado a TR como o
índice legal de remuneração das contas vinculadas
ao FGTS, não pode tal índice ser substituído por
outro pelo Poder Judiciário, simplesmente sob a
alegação da existência de outros índices que melhor
repõem as perdas decorrentes do processo

inflacionário, porque tal providência está
claramente inserida no âmbito de atuação do Poder
Legislativo, sob pena de vulnerar o princípio da
separação dos poderes”, explicou o relator.
Projetos - O ministro afirmou que a mudança
no índice é tarefa legislativa. Ele citou em seu voto
que tramitam no Congresso Nacional projetos de lei
que objetivam compensar, por meio de aportes
públicos, a diferença entre os saldos das contas do
FGTS e a inflação.
“Ressoa evidente, pois, que o pleito do
recorrente está inserido no âmbito da competência
do Poder Legislativo, e a atuação do Poder Judiciário
só estaria legitimada se houvesse vácuo legislativo
ou inércia do Poder Legislativo, hipóteses essas não
verificadas no caso concreto”, destacou.
Dessa forma, para Benedito Gonçalves, o
Poder Judiciário não pode substituir o índice de
correção monetária estabelecido em lei. O ministro
frisou que o FGTS é fundo de natureza financeira e
ostenta característica de multiplicidade, pois, além
de servir de indenização aos trabalhadores, possui a
finalidade de fomentar políticas públicas.
Preliminar - Antes de dar início ao
julgamento do repetitivo, a Primeira Seção apreciou
preliminar suscitada pelo relator a respeito da
continuação ou não do julgamento no STJ em face
de ação semelhante que ainda será apreciada no
STF.
Os ministros, por maioria, decidiram dar
continuidade à apreciação do recurso. O processo
que tramita no STF também discute a correção
monetária dos saldos do FGTS e não tem data
prevista para entrar em pauta.
Fonte: STJ
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INSS é obrigado a reconhecer
tempo de trabalho exercido
na infância
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
não pode fixar idade mínima para o reconhecimento
de tempo de serviço e de contribuição.
Independentemente da faixa etária, menores de
idade poderão ter direito a benefícios
previdenciários, mesmo que tenham exercido
atividades ilegais.
A decisão, válida para todo o território
nacional, foi proferida pela 6ª Turma do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região ao rejeitar recurso do
INSS e aceitar argumentos do Ministério Público
Federal. Ainda cabe recurso.
A ação civil pública foi proposta pelo MPF em
2013. A 20ª Vara Federal de Porto Alegre havia
proibido a Previdência de fixar idade mínima para
fins de reconhecimento de tempo de serviço e de
contribuição.
O INSS recorreu ao tribunal, alegando que a
norma que limita a idade mínima a 16 anos ou a 14
na condição de menor aprendiz tem por objetivo
proteger a criança, impedindo que exerça atividade
laboral. Argumentou que o fim da idade mínima
poderia estimular a exploração do trabalho infantil.

Dupla punição - Segundo a relatora do
acórdão, desembargadora federal Salise Monteiro
Sanchotene, a realidade do país tornaria dupla
punição estipular idade mínima. “As regras, editadas
para proteger pessoas com idade inferior a 16 anos,
não podem prejudicá-las naqueles casos em que,
não obstante a proibição constitucional e legal,
efetivamente trabalharam durante a infância ou a
adolescência”, afirmou no voto.
Conforme a desembargadora, embora
existam normas protetivas, são inúmeras as crianças
no Brasil que, desde tenra idade, são levadas ao
trabalho por seus próprios pais para auxiliarem no
sustento da família. Para ela, ainda se mostram
insuficientes e ineficazes os programas e as normas
para combater e erradicar o trabalho infantil.
Em seu voto, a julgadora ressaltou que
estudos e ações fiscalizatórias governamentais
atestam a existência de trabalho desenvolvido no
meio rural e urbano por crianças na faixa etária
inferior a 12 anos. O voto foi seguido por maioria,
em julgamento concluído na segunda-feira (9/4), e o
acórdão ainda não foi publicado. Com informações
da Assessoria de Imprensa do TRF-4 e do MPF da 4ª
Região.
Fonte: Consultor Jurídico
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