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BOLETIM 632
Brasília, 21 de agosto de 2018

Demissão negociada
avança após a
reforma trabalhista
Esse ainda é um número baixo, representa
1% do total de demissões, mas a tendência é
aumentar. A demissão negociada ou consensual
não existia na antiga CLT (Consolidação das Leis
Trabalhistas) e abre uma terceira via de dispensa
de um funcionário.
Até então, o empregado podia pedir
demissão e não recebia o FGTS (Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço), nem multa. No
caso de demissão, o empregador deve pagar
todos os encargos para o funcionário desligado.
A demissão negociada funciona como um
divórcio consensual, onde as duas partes —
empresa e trabalhador — podem decidir juntos
encerrar o contrato de trabalho. “É uma
alternativa para o empregado, que pode receber
parte do seu FGTS. Para a empresa é vantajoso
porque tem uma redução dos custos”, explica
Clemente Ganz Lúcio, Diretor Técnico do Dieese
(Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos). “Vale reforçar que se a
empresa decidir demitir o funcionário, ela terá de
cumprir a lei e pagar todos encargos”.
Na demissão negociada, o trabalhador que
pede demissão abre mão do seguro-desemprego,
acessa 80% do valor depositado no Fundo de

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e recebe
metade da multa de 40% sobre o saldo do fundo.
Se houver aviso prévio, recebe metade do valor.
Para o advogado trabalhista Gilberto Bento
Jr., neste momento de crise econômica, essa
alternativa tem facilitado a vida de algumas
empresas. “O que percebo é que muitas
companhias que estão atravessando dificuldades
para pagar o valor integral da demissão estão
conseguindo negociar mais os valores ou pagando
em várias vezes”, diz. “O que tem facilitado muito
o processo todo, um trabalhador que entra com
uma ação, não sabe exatamente quando receberá
o valor, com a possibilidade de negociação, ele
tem essa data certa”.
Nesse ponto, o diretor do Dieese faz um
alerta: “Esse pode ser mais um instrumento nas
mãos das empresas, principalmente sem a
assistência de sindicato, existe o risco de impor
regras ou condições no momento da demissão”.
Jornada Flexível - Pela nova CLT é possível
que o trabalhador cumpra as 44 horas semanais
de forma mais flexível. “O empregado e a empresa
podem chegar a um acordo sobre como o
funcionário deve cumprir essas horas, pode ser
homeoffice ou concentrar mais horas em
determinados dias da semana para ter a sexta
livre, mas é preciso que esteja no contrato de
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trabalho e o funcionário esteja de acordo”, explica
o advogado Gilberto Bento.
“Na verdade, o que temos na prática é um
número de pessoas que se declara trabalhando
menos do que gostaria, temos um contingente de
trabalhadores subutilizados”, diz Lúcio. “O
impacto é pequeno ainda, creio que a maior
mudança da Reforma virá com a terceirização”.
As mudanças trazidas pelas novas
tecnologias também devem refletir nas relações
de trabalho. “A tendência é que surjam novas
formas de contração, um exemplo são os
aplicativos de transporte, no qual o empregador é
invisível, está na nuvem. O trabalho flexível é
apenas mais uma das novidades que estão
surgindo e todos nós ainda estamos tateando para
saber para onde seguir”, avalia Lúcio.
Fonte: Portal R7

Crise faz com que mulheres
entrem no mercado de
trabalho de forma precária
Do ponto de vista histórico, a entrada das
mulheres no mercado de trabalho é um dado
positivo, que evidencia mudanças na sociedade.
No entanto, essa participação no momento atual
do país se dá de outra forma, de acordo com a
análise do diretor técnico do Dieese, Clemente
Ganz Lúcio, em entrevista à Rádio Brasil Atual.
"A participação das mulheres neste
momento, crescendo mais do que a dos homens,
se deve fundamentalmente ao desemprego de
longa duração, estrutural, que tem criado vários
obstáculos à inserção no mercado de trabalho",
explica. "Essa entrada tem se dado para suprir a

ausência de renda da família e a mulher vem para
o mercado de trabalho tendo ocupações
extremamente precárias", afirma Clemente.
De acordo com o diretor técnico, o que
qualifica como “situação adversa” relaciona-se a
atividades precárias ocupadas pelas mulheres,
como subempregos, atividades autônomas,
trabalho doméstico ou servente e auxiliar. “É essa
característica que tem predominado nesse cenário
de crise, principalmente pela exigência da renda
familiar”, garante.
Apesar das alterações nos últimos 30 anos
do ponto de vista da participação feminina na
força do trabalho, a taxa de ocupação dos
homens, estimada em 63,6%, ainda é maior que a
das mulheres, 44,5%, segundo dados do primeiro
trimestre do IBGE.
Fonte: Rede Brasil Atual
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Eleições 2018: 75% dos
deputados federais
tentam se reeleger
Estudo do Departamento Intersindical de
Assessoria Parlamentar (Diap) mostra que 79%
dos 513 deputados federais tentarão a reeleição
em outubro. Projeção da entidade aponta que
75% deles devem se reeleger. O levantamento foi
feito com base após o registro das candidaturas
no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
De acordo com o Diap, o número de
candidatos à reeleição (407) na Câmara ficou um
pouco abaixo da média dos últimos sete pleitos
(408), porém maior que na eleição de 2014,
quando 387 tentaram renovar seus mandatos.
Dos 106 que não vão se recandidatar para
a Câmara, 31 não vão concorrer a nenhum cargo
neste pleito e 75 disputam outros cargos. Destes,
40 concorrem ao Senado; 11 são candidatos a
vice-governador; nove disputam o governo do
estado; sete tentam vaga de deputado estadual;
seis são suplentes de candidatos ao Senado; e dois
são candidatos à Presidência da República.

Na avaliação do analista político Neuriberg
Dias, um dos autores do levantamento, a
expectativa e o sentimento da população por
renovação na Casa serão “frustrados”neste pleito.
Segundo Neuriberg Dias, o alto índice dos
que vão tentar novo mandato com a continuidade
dos grupos políticos (bancada rural, empresarial,
evangélica, da bala e de parentes) que já estão no
poder traz o risco de que a próxima composição
da Câmara seja mais conservadora que a atual. “O
perfil do Congresso Nacional será mantido. Esses
grupos detêm muitos seguidores e pode ter até
retrocesso”, disse o analista político.
Além de emendas parlamentares, os que
estão se recandidatando têm outras vantagens em
relação a um novo candidato: nome e número
conhecidos, bases eleitorais consolidadas, cabos
eleitorais fiéis, acesso mais fácil aos veículos de
comunicação, estrutura de campanha, com
gabinete e pessoal à disposição, em Brasília e no
estado.
O levantamento também indica que as
mudanças na legislação que reduziram o tempo
de campanha de 90 para 45 dias e do período
eleitoral gratuito de 45 para 35 dias são outros
dos motivos para a baixa renovação da Câmara.
“As mudanças na legislação eleitoral com a
criação do fundo eleitoral e a janela partidária
(período no qual foi permitida a troca de partido
sem perda de mandato) permitiram aos
deputados e senadores negociarem melhores
condições na disputa da reeleição, como
prioridade no horário eleitoral e na destinação dos
recursos do fundo eleitoral”, avalia o Diap.
Fonte: Agência Brasil
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Comissão Senado do Futuro
vai debater a criminalização
do assédio moral no trabalho

Governo Temer tem 76%
de avaliação ruim e
péssima, diz Ibope

A Comissão Senado do Futuro (CSF) vai
realizar uma audiência pública, nesta quarta-feira
(22), para debater propostas de criminalização do
assédio moral no trabalho. A reunião começa a
partir das 14h e terá caráter interativo.
Foram convidados para a audiência a
coordenadora geral do Coletivo Nacional de
Trabalhadores Assédio Nunca, Maura Lúcia dos
Anjos; o procurador do trabalho da 20ª Região e
representante da Coordenadoria Nacional de
Promoção de Igualdade de Oportunidades,
Ricardo José Carneiro; e a representante da
Secretaria Nacional da Mulher Trabalhadora da
Central Única dos Trabalhadores (CUT), Junéia
Batista.
Também foram convidados representantes
do Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde,
do Conselho Nacional de Saúde, da Associação
Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho
(Anamatra), do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) e da União Geral dos
Trabalhadores (UGT).

O governo Michel Temer é reprovado
por 76% dos eleitores brasileiros, segundo
pesquisa Ibope/Estadão/TV Globo divulgada
nesta segunda-feira, 20. No levantamento,
60% avaliam o governo como péssimo e 16%
consideram a gestão Temer como ruim.
A administração é considerada regular
por 19% do eleitorado, 2% diz que o governo
está sendo bom e 1% o aponta como ótimo, o
que faz a gestão do emedebista ter 3% de
aprovação na pesquisa.
O governo tem uma taxa maior de
desaprovação na região Nordeste, onde 86%
do eleitorado o avalia como ruim ou péssimo e
2% o considera ótimo ou bom. No Sul, a taxa
de reprovação é de 74%, contra 4% de
aprovação.
Na soma das regiões Norte e CentroOeste, 70% da população não aprova o
governo, enquanto que 4% o avalia como
ótimo ou bom. No Sudeste, os índices ruim e
péssimo somam 73%, e a aprovação soma 4%.
O Ibope ouviu 2.002 pessoas em 142
municípios de 17 a 19 de agosto. A margem de
erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou
para menos, considerando um intervalo de
confiança de 95%. O levantamento está
registrado no TSE sob o número BR01665/2018.
Fonte: Estadao

Fonte: Agência Senado
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TST concede liminar e
mantém leilão de
distribuidoras da Eletrobras
O presidente do TST, ministro João Batista
Brito Pereira, derrubou nesta segunda-feira (20)
uma decisão da primeira instância da Justiça do
Trabalho que havia suspendido o leilão de seis
distribuidoras de Eletrobras, marcado para o dia 30
deste mês.
A decisão já havia sido derrubada pelo
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-RJ),
mas voltara a valer após um recurso feito pelos
sindicatos dos trabalhadores das distribuidoras, que
alegaram risco de eliminação de empregos. A AGU
apelou ao ao TST para garantir o leilão.
O presidente do TST, ao derrubar a decisão
que suspendia os leilões, afirmou haver risco de
“iminência de grave lesão à ordem e à economia
pública”. Ele disse que a suspensão dos leilões
causava insegurança jurídica “ao processo de
desestatização, seja em relação a eventuais
interessados na aquisição das empresas, seja em
relação ao valor a ser ofertado”.
No recurso, a AGU sustentou que o leilão é
necessário porque as empresas são deficitárias e a
Eletrobras não tem recursos para aplicar nas
subsidiárias. O órgão argumentou que a venda é a
única forma de garantir os contratos de trabalho e a
continuidade do fornecimento de energia.
Até o momento, a Eletrobras já promoveu o
leilão da Companhia Energética do Piauí (Cepisa) e
pretende vender ainda as seguintes distribuidoras:
Companhia Energética de Alagoas, Companhia de
Eletricidade do Acre (Eletroacre), Centrais Elétricas
de Rondônia S.A., Boa Vista Energia S.A. e Amazonas
Distribuidora de Energia S.A.
Fonte: Agência Brasil

Tempo de espera de eletricista
na fila do refeitório não será
pago como hora extra
A Quarta Turma do TST concluiu que os
minutos gastos por um eletricista da Sertenge S.A.
na fila do refeitório não podem ser considerados
como tempo à disposição do empregador. Com esse
entendimento, os ministros afastaram a condenação
da empresa ao pagamento de horas extras fundada
na falta da concessão integral do intervalo
intrajornada.
No processo, o eletricista afirmou que
usufruía apenas 30 minutos do intervalo de uma
hora ao qual tinha direito. Durante a outra meia
hora, ele ficava na fila do refeitório para se servir.
Em função da perda de tempo na espera, pediu o
pagamento de horas extras, pois acreditava que
estava à disposição do empregador enquanto, de
fato, não estava se alimentando.
O juízo da Vara do Trabalho de Eunápolis
(BA) e o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
julgaram procedente o pedido do eletricista. Para o
TRT, o tempo de espera na fila pelo excessivo
período de 30 a 40 minutos não pode ser
equiparado ao gozo do intervalo para descanso e
alimentação, porque desvirtua sua finalidade.
A Sertenge recorreu ao TST com fundamento
em conclusão diversa apresentada pelo TRT da 24ª
Região (MS) em caso semelhante. O relator, ministro
Alexandre Luiz Ramos, destacou que o TST firmou
jurisprudência que não considera como tempo à
disposição do empregador o período gasto pelo
empregado na fila para alimentação. Para
fundamentar seu voto, apresentou precedentes de
quatro das oito Turmas do Tribunal. A Quarta
Turma, por unanimidade, acompanhou o relator.
Fonte: TST
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VISITA
O presidente da CONTRICOM, Altamiro
Perdoná, recebeu hoje (21), na sede da
entidade, em Brasília, a visita do
presidente do Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias da
Construção e do
Mobiliário de Brusque (SC), Izaias
Otaviano, que também é diretor da Nova
Central Sindical dos Trabalhadores (NCSTSC) e da FETICOM-SC (foto), ocasião em
que foram tratados 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
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