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BOLETIM 565
Brasília, 8 de maio de 2018

MPT lança campanha
sobre importância da
liberdade sindical
O Ministério Público do Trabalho (MPT)
lançou nesta segunda-feira (7) a campanha Maio
Lilás, que lembra a importância de discutir a
liberdade sindical e da participação dos
trabalhadores na atuação dos sindicatos para a
promoção da defesa dos seus direitos.
Para o procurador-geral do Trabalho,
Ronaldo Fleury, a campanha é especialmente
importante após as mudanças promovidas pela Lei
13.467/2017, a Lei da Reforma Trabalhista, que
entrou em vigor em novembro do ano passado.
“Agora, mais do que nunca, com a reforma
e a força das assembleias das entidades sindicais
imposta pela reforma trabalhista, caberá às
entidades,
aos
seus
dirigentes,
mas
principalmente a seus trabalhadores, papel
extremamente importante”, disse, na abertura do
evento.
Fleury destacou que um dos temas levados
ao MPT pelas entidades de trabalhadores diz
respeito às mudanças na contribuição sindical. Na
avaliação da Coordenadoria Nacional de Defesa da
Liberdade Sindical do MPT, as alterações na
contribuição sindical promovidas pela reforma
trabalhista são inconstitucionais.
Em nota divulgada no último dia 30, a
instituição defende que mudanças como o fim da

obrigatoriedade da contribuição dependem de lei
complementar por ser recurso de natureza
tributária. Além disso, o documento afirma que a
autorização para desconto em folha da
contribuição sindical deve ser definida em
assembleia com participação de toda a categoria.
“Mantenhamos a luta pela preservação
dos direitos sociais e, principalmente, pela
manutenção do direito sindical, do direito coletivo
do trabalho, que eu tenho certeza foi o ramo mais
atingido na reforma trabalhista”, disse o
procurador-geral do Trabalho.
Após a abertura do evento, o ministro do
Trabalho, Helton Yomura, disse que respeita a
posição do MPT sobre a questão da contribuição
sindical, mas ressaltou que houve mais de 101
mudanças promovidas na Consolidação das Leis
do Trabalho.
“É importante frisar que a contribuição
sindical não acabou, só deixou de ser obrigatória.
Hoje, tem que ter a manifestação individualizada e
esse é o ponto de vista em que há uma
divergência. Nós entendemos que tem que haver
uma
manifestação
individualizada
e
pormenorizada de cada trabalhador a respeito
disso”, afirmou o ministro.
“Isso, na verdade, é um fortalecimento dos
sindicatos. Porque se a lei dá um protagonismo ao

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

[

sindicato sobre a primazia do negociado sobre o
legislado vai demonstrar para o sindicalizado que
o sindicato tem hoje uma maior operação, uma
maior quantidade de coisas que ele pode produzir.
Se ele [sindicato] trabalha, o sindicalizado vai se
ver representado e não vai fazer oposição ao
pagamento [da contribuição sindical]”, completou
Yomura.
Durante o evento, foram lançados um
vídeo e o site www.reformadaclt.com.br, que
trazem informações para trabalhadores e
empregadores sobre as mudanças implementadas
com a reforma trabalhista.
Maio Lílás - Ao longo deste mês, o MPT
promoverá ações para dar visibilidade ao tema da
liberdade sindical, promovendo debates sobre o
assunto. Cada procuradoria regional terá
autonomia para criar uma programação local para
o Maio Lilás.
Entre as atividades previstas estão a
iluminação das sedes da instituição, em todo o
país, com a cor lilás. Também serão distribuídos
exemplares da mais recente edição do “MPT
Quadrinhos”, que aborda questões ligadas aos
sindicatos, bem como fóruns, debates e
exposições sobre o tema.
A cor lilás é uma homenagem às 129
mulheres trabalhadoras que foram trancadas e
queimadas vivas em um incêndio criminoso numa
fábrica de tecidos, em Nova York, em 8 de março
de 1857, por reivindicarem salário justo e redução
da jornada de trabalho. No momento do incêndio,
era confeccionado um tecido de cor lilás.
Fonte: Agência Brasil

Marun diz que governo
não definiu opção após
MP da reforma caducar
O ministro da Secretaria de Governo,
Carlos Marun, disse que a reforma trabalhista
aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado
já produz resultados “altamente positivos” porque
tem contribuído com a diminuição do número de
processos trabalhistas. Segundo ele, o governo
ainda estuda aprimoramentos na legislação, mas
pode optar, diferentemente do que anunciou
antes, por não editar um decreto substituindo a
medida provisória sobre o tema que caducou no
mês passado.
Em entrevista coletiva à imprensa, o
ministro disse que o governo está analisando, por
meio do ministro do Trabalho, Helton Yomura, se
tentará novamente aprimorar o texto, mas
afirmou que “do jeito que está, também está
bom”.
“Não é que o governo entende que não
precisa mudar. O governo enviou uma medida
provisória para o Congresso e, digamos, não
houve ali um ânimo no sentido de que a reforma
fosse aprimorada nos termos que propusemos. O
nosso entendimento é que: da forma que está, ela
já está trazendo muitos resultados positivos,
especialmente o fato de que finalmente parece
que estamos deixando de ser o paraíso das ações
trabalhistas. Repito: o governo tem a convicção de
que, da forma que está, a reforma trabalhista já
traz muitos benefícios ao Brasil”, disse, referindose à perda da validade da MP 808 no último dia 24
de novembro.
Fonte: Agência Brasil
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Sindicatos perdem 80%
da receita no primeiro
trimestre com reforma
No primeiro trimestre, as entidades
sindicais perderam 80% de suas receitas e
arrecadaram R$ 34,6 milhões. Em igual
período de 2017, segundo dados do Ministério
do Trabalho, os sindicatos haviam recebido R$
170 milhões. De acordo com o Dieese, a queda
se dá pela "reforma" trabalhista e o fim da
obrigatoriedade do imposto sindical.
O diretor técnico do Dieese, Clemente
Ganz Lúcio, afirma que a contribuição sindical
é a coluna vertebral do movimento e a nova
legislação fragiliza as entidades. "A partir de
agora, com a lei, os trabalhadores não têm
mais o imposto descontado e quem quiser
contribuir deve fazer individualmente. Isso é
visto na Organização Internacional do
Trabalho
(OIT)
como
uma
medida

antissindical, que constrange o trabalhador e
pode tirar da base da empresa quem escolher
ter vínculo com o sindicato", explica, em
entrevista à jornalista Marilu Cabañas, na
Rádio Brasil Atual.
Para Clemente, essa fragilização tem
como objetivo barrar a resistência dos
trabalhadores na retirada de direitos e
retrocessos previstos na nova legislação
trabalhista promovida pelo governo Temer.
Ele acrescenta que o momento exige que o
empregado se sindicalize.
"Se o trabalhador não tiver a clareza
que o sindicato é seu escudo de proteção, a lei
auxilia na quebra dessa coluna. O momento é
do trabalhador observar o jogo que o setor
empresarial faz e estar junto do sindicato. Se
tem alguma crítica à entidade, vai na
assembleia ou na diretoria reclamar, mas
precisa estar junto ao sindicato", diz
Clemente.
O diretor técnico do Dieese lembra que
só por meio da ação dos sindicatos foi possível
obter conquistas no passado. "Veja se o
trabalhador prefere ganhar o piso da categoria
ou o salário mínimo, ou escolher entre a hora
extra e adicionais ou o que está na lei. Um
estudo do Banco Mundial mostra que os
países sem sindicatos fortes são sociedades
mais desiguais, ou seja, no mundo todo os
sindicatos aumentam o padrão de direitos e
de proteção social."
Fonte: Rede Brasil Atual
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Paim anuncia leitura do
Estatuto do Trabalho
O senador Paulo Paim (PT-RS) afirmou
nesta segunda-feira (7) em Plenário que o
Estatuto do Trabalho está pronto para ser
apresentado ao Senado. Segundo ele, o
documento será lido na próxima quinta-feira (10),
às 9h da manhã, na Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa (CDH). O texto
foi preparado a partir do trabalho de uma
subcomissão criada com este fim.
De acordo com o senador, o novo Estatuto
tem mais de 900 artigos e trará regras que
beneficiam tanto os trabalhadores quanto os
empregadores. Ao afirmar que não se considera
“dono da verdade”, Paim disse que ouvirá
sugestões de todos e que o texto ainda será
debatido.
— Como relator eu ficarei recebendo todos
os subsídios. Todos sabem aqui as minhas
preocupações. Nós recuperamos tudo aquilo que
foi retirado [da CLT] com a reforma trabalhista
que foi aprovada aqui no Congresso — declarou o
senador.
Fonte: Agência Senado

Sindicato que defende
trabalhador hipossuficiente
é isento de custas
Sindicato que litiga em nome próprio, mas
na tutela de interesse dos trabalhadores
hipossuficientes que representa, tem direito à

gratuidade da Justiça. Por isso, a 11ª Turma do
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS)
acolheu recurso para conceder o benefício ao
Sindicato dos Professores Municipais de Dom
Pedrito.
A sentença havia negado a concessão do
benefício da justiça gratuita ao sindicato por
considerar que esse atua na condição de titular da
ação, como substituto processual. No recurso, o
sindicato alegou que pleiteia o direito alheio de
trabalhadores hipossuficientes.
No caso, o sindicato pedia o dobro de
férias aos servidores celetistas substituídos, que
não têm, no momento, condições econômicas de
arcar com as despesas processuais sem prejuízo
de seu sustento e de seus familiares. Para
demonstrar a necessidade do benefício, anexou
declaração de insuficiência econômica firmada
pela sua presidente.
O relator do recurso, desembargador
Ricardo de Almeida Martins Costa, afirmou que, se
a atuação sindical se dá em substituição dos
trabalhadores, o sindicato tem direito de litigar ao
amparo do artigo 790, parágrafo 3º, da CLT, pois,
embora atue no processo em nome próprio,
defende direito de terceiro hipossuficiente.
O dispositivo diz: ‘‘É facultado aos juízes,
órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do
trabalho de qualquer instância conceder, a
requerimento ou de ofício, o benefício da justiça
gratuita, inclusive quanto a traslados e
instrumentos, àqueles que perceberem salário
igual ou inferior a 40% do limite máximo dos
benefícios do Regime Geral de Previdência
Social.’’ O voto foi seguido à unanimidade no
colegiado.
Processo 0020433-22.2016.5.04.0812
Fonte: Consultor Jurídico
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Justa causa afasta o
direito à estabilidade da
trabalhadora gestante
Uma falta tão grave que autorize a dispensa
por justa causa faz desaparecer a garantia provisória
no emprego para gestantes. Com este
entendimento, a 3ª Turma do TRT da 18ª Região
(GO) manteve sentença de primeiro grau que negou
pedido de reversão de demissão por justa causa
aplicada a trabalhadora gestante que fora
dispensada por desídia.
A trabalhadora começou a atuar em uma
rede nacional de lojas de roupas em 2013 e, em abril
de 2016, foi despedida por justa causa. Após ter seu
pedido de reversão da justa causa negado pelo juiz
Antônio Gonçalves Pereira Júnior, da 1ª Vara do
Trabalho de Anápolis, a trabalhadora interpôs
recurso ao segundo grau sob a alegação de que a
dispensa foi ilícita por estar grávida e que a empresa
agiu com abuso de direito.
O relator do processo, desembargador
Elvecio Moura, manteve o entendimento do juiz de
primeiro grau, no sentido de que a conduta
desidiosa da trabalhadora vinha ocorrendo muito
antes da gravidez, conforme documentos
apresentados nos autos.
Elvecio Moura explicou que a lei protege a
empregada gestante, que goza de estabilidade
provisória, conforme dispõe o artigo 10, II, “b”, do
ADCT/CF, porém apenas nas hipóteses de uma
despedida arbitrária ou sem justa causa.
Assim, os membros da 3ª Turma decidiram,
por unanimidade, negar o recurso da trabalhadora e
manter a dispensa por justa causa aplicada pela
empresa.
Fonte: Consultor Jurídico

Presidente da CONTRICOM
visita Sindicato dos
Trabalhadores em Brasília
O presidente Altamiro Perdoná fez no dia
de ontem (7) uma visita de cortesia ao Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e
do Mobiliário de Brasília (STICOMBE), quando foi
recebido pelo presidente da entidade Raimundo
Salvador (foto). Na ocasião, conversaram sobre
diversos assuntos de interesse dos trabalhadores e
do movimento sindical.

BOLETIM CONTRICOM
Presidente
ALTAMIRO PERDONÁ
Secretário Geral
MIRALDO VIEIRA DA SILVA
Secretário de Finanças
AROLDO PINTO GARCIA
Secretário para Assuntos de Comunicação
WILSON GERALDO SALES DA SILVA
Redação e Edição
INSTITUTO DOIS CANDANGOS

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

