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BOLETIM 577
Brasília, 26 de maio de 2018

CAMPANHA SALARIAL SINTRACOM-BA:

ASSEMBLEIA APROVA POR
UNANIMIDADE REAJUSTE
DE 2,07% COM A
MANUTENÇÃO DE DIREITOS
Foi a Campanha Salarial mais difícil dos
últimos anos. Enfrentamos todo tipo de
dificuldades com o patronal, em consequência
do cenário político atual, com a reforma
trabalhista perversa do governo ilegítimo de
Temer.
Tivemos
diversas
reuniões
de
negociação, fomos para a mediação no MPT,
declaramos “estado de greve” e fizemos pressão
com paralisações nos canteiros de obras.
A luta foi dura, mas conseguimos
arrancar uma proposta do patronal e a

assembleia geral, realizada na noite de 16 de
maio, no largo de São Bento, aprovou por
unanimidade. Não é o que nós pedimos, mas foi
o possível neste momento.
Garantimos 2,07% de reajuste salarial,
que já entra na folha de pagamento de maio; os
retroativos serão pagos por abono salarial; cesta
básica de R$ 153,75 e ticket refeição de R$
15,41. Confira nas tabelas, os novos pisos
salariais para os trabalhadores da construção e
os prestadores de serviços das empresas de
saneamento básico (Embasa).
Os direitos já conquistados foram
mantidos com a validade da Convenção Coletiva
de Trabalho até o dia 31/12/2018. Isso é muito
importante, considerando a situação atual do
país.
Mas a luta é como o tempo, não para!
Estamos juntos para derrubar a famigerada
reforma trabalhista e impedir a aprovação da
reforma da previdência.
Quem luta, conquista!
Fonte: SINTRACOM-BA
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STF julgará ADI 5.794
e 5.826 em junho:
contribuição sindical e
trabalho intermitente
A presidência do Supremo Tribunal Federal
incluiu no calendário de julgamentos do plenário
as ações diretas de inconstitucionalidade (ADI)
5.794 e 5.826. Estas ações questionam pontos da
Reforma Trabalhista, mais especificamente, o fim
da contribuição sindical compulsória e o contrato
de trabalho intermitente. A previsão é que entrem
na pauta do dia 28 de junho, em sessão que
começará às 14 horas.
A ADI 5.794 é de autoria da Confederação
dos Trabalhadores em Transporte Aquaviário
(Conttmaf). E a ação 5.826 é da Federação dos
Trabalhadores de Postos (Fenepospetro), cujo
relator é o ministro Luiz Edson Fachin.
Contribuição sindical compulsória - O fim
da contribuição compulsória impactou a estrutura
sindical. Informações dão conta que a receita dos
sindicatos caiu algo em torno de 80%. O que
afetou sobremodo a organização e as ações
sindicais em todo o Brasil. Obviamente, que
redução financeira tão drástica assim colocou
ainda mais em perigo os direitos e conquistas dos
trabalhadores. Já que os sindicatos foram
enfraquecidos.
Como ficou a contribuição sindical compulsória
na “Reforma” Trabalhista?*
Inicialmente temos que deixar bem claro
que a Contribuição Sindical não foi extinta, o que

mudou foi a forma de cobrança. Com isso, a
contribuição sindical, correspondente a um 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.
A contribuição não foi extinta, 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.
Em nosso entendimento, porém, a
autorização poderá vir através da assembleia da
respectiva categoria; seja profissional, seja
econômica; convocada especificamente para tal
fim, ou na própria Pauta de Reivindicações, como
cláusula específica.
Trabalho intermitente
O novo contrato de trabalho intermitente
precariza ainda mais as relações de trabalho, pois
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essa modalidade contratual, além de gerar
profunda insegurança para o trabalhador, tem
remuneração muito baixa. Na semana passada, o
Ministério do Trabalho editou portaria que
regulamentou esse modelo de contratação.

O que é trabalho intermitente, como se dá sua
contratação e qual é a forma de remuneração?*
Considera-se como intermitente o contrato
de trabalho no qual a prestação de serviços, com
subordinação, não é contínua – ocorrendo com
alternância de períodos de prestação de serviços e
de inatividade – sendo determinado em horas,
dias ou meses, independentemente do tipo de
atividade do empregado e do empregador, exceto
para os aeronautas, regidos por legislação própria.
Trata-se de uma modalidade de contrato
individual de trabalho – que poderá ser acordada
tácita ou expressamente, verbalmente ou por
escrito – pela qual o trabalhador se compromete a
prestar serviços a um empregador, sem garantia
de continuidade, de jornada pré-estabelecida nem
de remuneração fixa, sempre que for convocado
com pelo menos três dias de antecedência,
podendo recusar, por ação ou silêncio, no prazo
de um dia útil. O período de inatividade não será
considerado tempo à disposição do empregador,
podendo o trabalhador prestar serviços a outros
contratantes.
Aceita a oferta, a parte que descumprir,
sem justo motivo, pagará à outra, no prazo de 30
dias, multa de 50% da remuneração que seria
devida, permitida a compensação em igual prazo.
A recusa da oferta não descaracteriza a
subordinação para fins do contrato de trabalho
intermitente.
O contrato precisa especificar o valor da
hora de trabalho, que não pode ser inferior ao

valor horário do salário mínimo ou àquele devido
aos demais empregados do estabelecimento que
exerçam a mesma função em outro contrato,
intermitente ou não, e ao final de cada prestação
de serviço, o empregado receberá o pagamento
imediato das seguintes parcelas:
1) remuneração;
2) férias proporcionais com acréscimo de 1/3;
3) 13º salário proporcional;
4) repouso semanal remunerado; e
5) adicionais legais.
Por fim, o recibo de pagamento deverá
conter a discriminação dos valores pagos relativos
a cada uma das parcelas e o empregador efetuará
o recolhimento da contribuição previdenciária e o
depósito do FGTS, com base nos valores pagos no
período mensal. A cada 12 meses, o empregado
adquire direito a usufruir férias, porém sem
remuneração. Férias, para este efeito, significa
não poder ser convocado pelo empregador
durante esse período.
As regras para a prática do trabalho
intermitente estão nos artigos 443, 452-A e 611-A
da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/17,
mas negociação coletiva, com prevalência sobre a
lei, pode dispor de modo distinto sobre o tema,
conforme previsto no inciso VIII, do artigo 611-B
da CLT.
Deve-se verificar que o trabalhador não
pode, por exemplo, trabalhar 2 horas e esperar 2
horas; trabalhar novamente 2 horas e esperar
novamente 2 horas; pois configuraria o tempo à
disposição e fraude às demais disposições da CLT.
(*) Estas perguntas são da Cartilha “Reforma
Trabalhista e seus reflexos sobre os trabalhadores e
suas entidades representativas” produzida pelo DIAP
para contribuir com o debate e enfrentamento da lei
regressiva e restritiva aos direitos dos trabalhadores.
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Centrais pedem diálogo e
condenam uso da força
contra caminhoneiros
CUT, Força Sindical, UGT, CTB, Nova
Central e CSB divulgaram nota nesta sexta (25),
condenando o anúncio feito pelo presidente
Temer de que o governo acionou forças federais
para desbloquear estradas ocupadas por
caminhoneiros em greve.
Segundo o texto, a proposta do governo é
como apagar incêndio com gasolina: “só acirra o
conflito e dificulta uma solução equilibrada”. Os
presidentes das entidades se colocam à disposição
para intermediar um solução negociada para o
impasse. Leia a seguir:
Nota das Centrais Sindicais
As Centrais Sindicais neste momento de
impasse nas negociações entre o governo federal e
os caminhoneiros, decidem se colocar a disposição
como mediadoras na busca de um acordo que
solucione o caos social que o país caminha.
A proposta do governo de convocar as
Forças Armadas, como instrumento de repressão é
querer apagar fogo com gasolina, ou seja, só
acirra o conflito e dificulta uma solução
equilibrada.
Queremos um acordo que leve em conta a
justa reivindicação dos trabalhadores e as
necessidades do país.
São Paulo, 25 de maio de 2018
Fonte: Agência Sindical

Governo cede e aguarda
fim da paralisação dos
caminhoneiros
O governo federal cedeu e decidiu congelar
por 60 dias a redução do preço do diesel na bomba em
R$ 0,46 por litro. A proposta foi anunciada na noite
deste domingo (27) pelo presidente Michel Temer, que
fez um pronunciamento depois de um dia inteiro de
negociações no Palácio do Planalto. A título de
comparação, o presidente disse que esse desconto
equivale a zerar as alíquotas da Cide e do PIS/Cofins.
Os representantes dos caminhoneiros autônomos não
aceitaram o congelamento do diesel por apenas 30
dias, como havia sido inicialmente proposto.
O governo federal concordou ainda em
eliminar a cobrança do pedágio dos eixos suspensos
dos caminhões em todo o país, além de estabelecer
um valor mínimo para o frete rodoviário.. A
expectativa do Palácio do Planalto é que a paralisação,
que já dura sete dias, termine logo.
A equipe econômica foi chamada ao Palácio do
Planalto para calcular o impacto das novas vantagens
concedidas ao setor. Durante todo o dia, custos, cortes
e compensações foram avaliados. Além de restrições
orçamentárias, empecilhos legais tiveram de ser
examinados.
Fonte: Agência Brasil
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Petroleiros entrarão em
greve pela redução de
preços de combustíveis e
gás de cozinha

Dia do Trabalhador será
celebrado em sessão
especial do Senado

A Federação Única dos Petroleiros (FUP)
divulgou nota nesse sábado (26) convocando a
categoria para uma greve nacional de
advertência de 72 horas. De acordo com a
entidade, a mobilização vai começar a partir da
meia-noite de quarta-feira (30). O objetivo é
fazer com que o governo reduza os preços do
gás de cozinha e dos combustíveis, além de ser
um protesto contra a privatização da empresa e
pela saída imediata do presidente da Petrobras,
Pedro Parente.
"A atual política de reajuste dos
derivados de petróleo, que fez os preços dos
combustíveis dispararem, é reflexo direto do
maior desmonte da história da Petrobrás. Os
culpados pelo caos são Pedro Parente e Michel
Temer, que, intensifica a crise ao convocar as
força armadas para ocupar as refinarias", diz o
texto da FUP.
Nesta segunda (28), a entidade e seus
sindicatos realizarão um Dia Nacional de Luta,
que terá "atos públicos e mobilizações em todo
o Sistema Petrobrás, denunciando os interesses
que estão por trás da política de preços de
combustíveis, feita sob encomenda para
atender ao mercado e às importadoras de
derivados".

O Dia do Trabalhador, comemorado em 1°
de maio, será lembrado em sessão especial nesta
segunda-feira (28), às 11h, no Plenário. A data,
que é celebrada no Brasil desde 1925, marca
importantes conquistas internacionais dos
trabalhadores ao longo da história. A homenagem
foi sugerida pelo senador Paulo Paim (PT-RS), um
dos principais defensores da causa trabalhista na
Casa.
O quinto mês do ano se tornou referência
para homenagem aos trabalhadores após a
Revolta de Haymarket, em Chicago (EUA) no ano
de 1886. Naquela época, operários entraram em
greve pela redução da jornada de trabalho para
oito horas diárias. Paim cita, no pedido de
realização da sessão, que desde então,
simbolicamente, as principais medidas em
benefício do trabalhador passaram a ser
anunciadas nesta data, como o aumento anual do
salário mínimo e a criação da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), em 1º de maio de 1943.
Estatuto do Trabalho - No início deste
mês, a Subcomissão Temporária do Estatuto do
Trabalho, em que Paim é vice-presidente,
apresentou a proposta de “uma nova CLT”, na
forma da SUG 12/2018. Desde a aprovação da
Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017), que
alterou a Consolidação das Leis do Trabalho e
passou a valer em novembro de 2017,
trabalhadores cobram alterações na legislação.

Fonte: Rede Brasil Atual

Fonte: Agência SENADO
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STF decidirá se é possível a
revisão de aposentadoria
pela regra mais vantajosa

Semana da Conciliação
termina com mais de 15
mil acordos trabalhistas
Mais de 15 mil acordos trabalhistas foram
fechados até o fim da tarde dessa sexta-feira (25),
chegando a R$ 500 milhões em indenizações e
impostos. Os acordos foram feitos durante a 4ª
Semana Nacional de Conciliação, promovida pelo
Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
A conciliação é um recurso utilizado antes
de iniciar um processo judicial. O procedimento é
defendido por tribunais do Trabalho como
método eficiente de resolver impasses e evitar o
tempo e desgaste de um processo. Por meio dela,
os mediadores buscam um acordo que seja
vantajoso para as duas partes e evite a ação.
A semana é uma iniciativa da Justiça do
Trabalho e de seus tribunais para sensibilizar a
população sobre a existência dessa alternativa. O
tema deste ano foi “Sempre dá para conciliar”,
que chamou a atenção para o fato de que a
conciliação não é apenas um recurso prévio ao
processo, mas pode ocorrer a qualquer momento.
A conciliação pode ser adotada o ano
inteiro, e não somente durante a semana. Para
tentar a mediação, uma das partes (trabalhador
ou empregador) deve solicitar ao responsável pelo
processo uma audiência com essa finalidade.
Na audiência, o juiz responsável vai avaliar
se há caminho possível para um acordo que
solucione a controvérsia que deu origem à ação. A
tentativa, contudo, não é obrigatória nem
vinculante. Caso a mediação não seja bemsucedida, o processo segue seu curso.
Fonte: Agência Brasil

O STF decidirá se é possível a revisão de
benefício previdenciário pelo valor nominal do reajuste
do salário mínimo quando este for mais vantajoso que
o reajuste nominal dos demais benefícios. Em
deliberação no Plenário Virtual, os ministros
reconheceram a repercussão geral da matéria objeto
do Recurso Extraordinário (RE) 968414, no qual uma
aposentada pleiteia o reconhecimento do direito à
opção pelo reajuste previdenciário.
A aposentada sustenta que coexistem duas
regras
de
reajuste
anual
dos
benefícios
previdenciários: a geral, para aqueles acima de um
salário mínimo, até o teto máximo do Regime Geral da
Previdência Social, presente o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC), e a específica, destinada
às aposentadorias cujo valor corresponde ao salário
mínimo.
O relator do recurso, ministro Marco Aurélio,
considerou haver repercussão geral na matéria. “Temse controvérsia a envolver matéria constitucional. Estáse diante de situação jurídica passível de repetir-se em
inúmeros casos”, disse.
Fonte: STF
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