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Brasília, 24 de setembro de 2018

Trabalhador autônomo
tem renda menor que o
CLT, aponta Dieese

________________________

Em sua coluna na Rádio Brasil Atual, o
diretor técnico do Dieese, Clemente Ganz Lúcio,
contesta pesquisa do Datafolha que conclui que os
trabalhadores preferem ser autônomos em vez de
ter um emprego com carteira assinada e regido
pela CLT, caso o salário seja mais alto e os
descontos e impostos, menores. Para o analista,
esse cenário descrito pelo jornal é ilusório, já que
a renda do autônomo é, em média, menor que a
do trabalhador regularmente empregado.
Clemente explica que a carteira assinada
garante direitos como 13º salário e férias
remuneradas – além dos específicos da convenção
coletiva de sua categoria, como vale-refeição,
vale-transporte e convênio médico. Por outro
lado, há também as deduções, como a
contribuição mensal ao INSS, de 8% a 11%,
imposto de renda descontado na fonte,
contribuição sindical e outros.
O diretor do Dieese afirma que é normal a
preferência por uma relação laboral mais livre e a
expectativa por uma melhor remuneração, mas
que a pesquisa Datafolha é contraditória. "A
situação do trabalho autônomo é diferente,
porque são trabalhadores que não têm proteção
social, nem participação contributiva na
Previdência. As pessoas com salário baixo têm a

expectativa, no trabalho autônomo, de terem
maior renda, mas, no geral, a renda do autônomo
é menor do que a do assalariado, porque esse
trabalhador vive fora de uma proteção em termos
de renda."
Fonte: Rede Brasil Atual

Dados sobre negociação
coletiva mostram
importância dos sindicatos

*Clemente Ganz Lúcio

O debate sobre o papel dos sindicatos no
Brasil apresenta dados díspares sobre o número de
entidades existentes no país e o trabalho por elas
desenvolvido.
Ultimamente, informações que não refletem
a realidade são utilizadas para justificar medidas que
atacam o financiamento sindical, baseadas no
argumento de que a maior parte das instituições
possui pouca ou nenhuma representatividade junto
aos trabalhadores e, efetivamente, não negocia.
Nessa visão simplista e, por vezes, malintencionada, os sindicatos que não negociam
deveriam simplesmente ser fechados. O ataque ao
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custeio dessas instituições serviria para quebrá-las
financeiramente.
Os sindicatos laborais são instituições criadas
pelos trabalhadores desde a 1ª Revolução Industrial
no século 21. Os trabalhadores se associam e
reúnem força política para produzir e defender seus
direitos.
São instituições fundamentais para a
sociedade, pois atuam para gerar equilíbrio nos
sistemas de relações de trabalho, visando criar
obstáculos à exploração dos trabalhadores e à
submissão dos indivíduos ao poder do empregador.
A negociação é uma das dimensões da
atuação sindical, parte essencial de um leque de
inúmeras outras atribuições dessas entidades, que
representam trabalhadores assalariados, servidores
públicos, autônomos, agricultores familiares,
trabalhadores avulsos e profissionais liberais.
Negociar é um dos principais meios para se
chegar a qualquer acordo ou regulação. O poder
efetivo da negociação varia segundo as
características do modelo de relações de trabalho
vigente em cada país.
A ação sindical se materializa em
movimentos de reivindicação e defesa de direitos,
muitos dos quais são tratados nas negociações
coletivas e podem ser assegurados em acordos e
convenções. Outros serão tratados na regulação
geral da legislação ou em instrumentos normativos
aprovados ou deliberados no âmbito do Legislativo,
Executivo ou Judiciário.
No Brasil, tanto trabalhadores como
empregadores se organizam em sindicatos.
Uma análise sobre o número e a atuação de
entidades sindicais no Brasil pode ser realizada hoje
por meio do Cadastro Nacional de Entidades
Sindicais (Cnes) e do Sistema Mediador, ambos
mantidos pelo Ministério do Trabalho (MTb).

O Cnes possibilita pesquisa sobre número e
perfil de entidades de trabalhadores e patronais
legalmente constituídas no país.
Já o Mediador é um sistema para protocolar
convenções e acordos coletivos firmados após
negociação entre entidades patronais (ou empresas)
e sindicatos de trabalhadores, que permite, em tese,
pesquisar todos os documentos resultantes das
negociações realizadas no país desde 2009, quando
o registro se tornou obrigatório. São dois
importantes bancos de dados que devem ser
analisados quando se quer avaliar o papel dos
sindicatos.
Segundo o Cnes-MTb, há, no país, 17.516
entidades sindicais (informações de maio/2018).
Aquelas que representam trabalhadores totalizam
12.052, enquanto as patronais são 5.464.
Para a representação patronal, há 14
confederações, 178 federações e 5.272 sindicatos. Já
a estrutura que representa os trabalhadores reúne
11.578 sindicatos, 424 federações, 36 confederações
e 14 centrais sindicais.
A seguir, o número de sindicatos de
trabalhadores, de acordo com o tipo de profissionais
representados, e a quantidade de acordos e
convenções registrada no Mediador para cada
grupo:
- 880 sindicatos de trabalhadores
(empregados assalariados). Desses, 89% (4.354)
negociaram e protocolaram acordos e/ou
convenções coletivas no Sistema;
- 952 sindicatos de trabalhadores rurais, dos
quais 33% depositaram instrumentos coletivos
negociados no Mediador. A maioria (67%) não
possui registro no Sistema, o que pode ser
explicado, em parte, pelo fato de muitas entidades
representarem trabalhadores da agricultura familiar;
- 200 sindicatos de servidores públicos, dos
quais 11% inseriram algum instrumento coletivo no
Mediador, representando servidor assalariado
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celetista. A maioria (89%) das entidades não possui
nenhum registro, pois o direito de negociação
coletiva ainda não foi regulamentado no setor
público;
- 657 sindicatos de categorias diferenciadas,
dos quais 73% dispõem de instrumentos coletivos
no Sistema Mediador;
- 475 sindicatos de profissionais liberais,
entre os quais, 48% possuem registro de acordo ou
convenção no Sistema;
- 268 sindicatos de trabalhadores
autônomos, dos quais 14% registraram instrumento
coletivo no Sistema; e
- 137 sindicatos de trabalhadores avulsos,
51% com acordo ou convenção inserido no
Mediador.
Como mostram os números, 6.400 sindicatos
de trabalhadores (55% das entidades sindicais de
base) negociam e registraram instrumentos
coletivos no Sistema Mediador.
Entre os 5.178 sindicatos ausentes do
Sistema, cerca de 80% (3.930) representam
trabalhadores rurais ou servidores públicos, que,
conforme já mencionado anteriormente, pouco
praticam a negociação coletiva de trabalho – os
rurais pelo peso considerável da agricultura familiar
e os servidores, por não terem o direito à
negociação regulamentado.
As demais entidades que não inseriram
documentos no Mediador (1.248) – e que
correspondem a pouco mais de 10% do total de
sindicatos de trabalhadores – não negociaram em
função da natureza de sua representação.
Uma parcela delas representa trabalhadores
cujas condições de trabalho e remuneração não são
sujeitas à negociação coletiva – como avulsos,
autônomos e profissionais liberais, entre outros; a
outra parte representa trabalhadores que podem
ser abrangidos por convenções e acordos coletivos
negociados por outras entidades sindicais, como,

por exemplo, as majoritárias na representação de
funcionários de uma empresa.
Diferentemente do que defendem alguns, os
dados estatísticos do Ministério do Trabalho
revelam que aproximadamente 90% das entidades
sindicais de trabalhadores que devem e podem
estabelecer acordos ou convenções coletivas
exercem essa tarefa.
Em outras palavras, a maioria esmagadora
das entidades sindicais de representação dos
trabalhadores realiza plenamente as funções que
são de sua responsabilidade, negociando e
produzindo direitos trabalhistas, por meio de
instrumentos coletivos de trabalho, na contramão
do que tem sido declarado publicamente. Afirmar o
oposto, sem fundamentação, é buscar quebrar e
aniquilar essas instituições e, com isso, tirar dos
trabalhadores um instrumento eficaz para a
resistência à exploração.
*Clemente Ganz Lúcio é Diretor técnico do Dieese
Fonte: Poder360
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Centrais divulga nota
contra Bolsonaro
Centrais sindicais brasileiras, cujos
dirigentes apoiam diferentes candidatos à
Presidência da República, se uniram contra Jair
Bolsonaro (PSL). "Repudiamos (o candidato) por
sua já conhecida postura contra a organização
sindical, portanto, anti-trabalhadores, por sua
postura antidemocrática, intolerante com
minorias, que faz apologia da violência, e pela sua
conivência com práticas repugnantes, como a
defesa de torturadores", afirmam, em nota
divulgada neste sábado (22).
Para as centrais, uma possível eleição do
presidenciável apontaria um país "marcado pela
exploração do trabalhador, pela violência, pelo
racismo, pela discriminação, pela repressão, pela
dilapidação do patrimônio nacional, pelo
desrespeito aos direitos humanos e pelo
desrespeito aos direitos democráticos, garantidos
na Constituição, e ameaça de retorno a ditadura
militar".
Os
sindicalistas
acrescentam
que
defendem exatamente o oposto de tudo o que
Bolsonaro representa. Por isso, pedem "não" ao
candidato, em nome de "eleições democráticas e
por dias melhores para o Brasil".
Segue a íntegra do manifesto.
Nós, sindicalistas brasileiros, das mais
variadas tendências, que apoiamos candidatos de
diversos partidos na próxima eleição presidencial,
repudiamos o candidato Jair Bolsonaro.
Repudiamos por sua já conhecida postura
contra a organização sindical, portanto, anti-

trabalhadores, por sua postura antidemocrática,
intolerante com minorias, que faz apologia da
violência, e pela sua conivência com práticas
repugnantes, como a defesa de torturadores.
O horizonte que ele nos apresenta é de um
país marcado pela exploração do trabalhador, pela
violência, pelo racismo, pela discriminação, pela
repressão, pela dilapidação do patrimônio nacional,
pelo desrespeito aos direitos humanos e pelo
desrespeito aos direitos democráticos, garantidos na
Constituição, e ameaça de retorno a ditadura
militar.
E nossa luta, como sindicalistas, é
justamente o oposto disso: queremos um país com
geração de empregos, trabalhadores valorizados e
com poder aquisitivo, com licença-maternidade,
férias, décimo-terceiro salário, com a PEC das
domésticas, com aposentadoria e respeito aos
aposentados, valorização dos servidores públicos,
um país marcado pela convivência pacífica e
produtiva entre pessoas das mais diversas raças,
origens, gêneros e culturas, queremos um Estado
laico e, sobretudo, respeito aos direitos sociais e
democráticos garantidos pela Constituição e à
soberania nacional.
Por eleições democráticas e por dias
melhores para o Brasil, conclamamos a que todos
digam não a Bolsonaro!
São Paulo, 22 de setembro de 2018
Assinam: Miguel Torres, Presidente interino da
Força Sindical; Adilson Araújo, Presidente da Central
dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB);
José Avelino Pereira, Chinelo, Presidente interino da
Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB); José Calixto
Ramos, Presidente da Nova Central Sindical dos
Trabalhadores (NCST); Edson Índio, Secretário Geral
da Intersindical; Atnagoras Lopes, da Secretaria
Executiva Nacional da CSP-Conlutas.
Fonte: Rede Brasil Atual
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Restrição de acesso a
assembleia invalida
criação de novo sindicato
A Sétima Turma do TST anulou os atos
constitutivos da criação do Sindicato dos
Propagandistas,
Propagandistas-Vendedores
e
Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Estado
do Ceará (Sindiproface) em razão das restrições de
acesso ao local da assembleia. Com a anulação, a
Turma afastou a representatividade sindical da nova
entidade.
O novo ente sindical adviria do
desmembramento do Sindicato dos Empregados
Vendedores
e
Viajantes
do
Comércio,
Propagandistas,
Propagandistas-Vendedores
e
Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Estado
do Ceará (Sinprovence), autor da reclamação
trabalhista em que pedia a anulação. Segundo o
Sinprovence, a assembleia em que se decidiria o
desmembramento havia sido convocada para um
hotel em Fortaleza, mas diversos integrantes da
categoria foram barrados na porta.
Conflito - O TRT da 7ª Região (CE) registrou
"a existência de um verdadeiro conflito” entre as
testemunhas de ambos os lados a respeito do
alegado impedimento de entrada de membros ao
evento. Algumas relataram restrição ao local, outras
disseram que o acesso era livre para todos. A
conclusão do TRT foi de que os obstáculos não
foram criados pelos membros do sindicato, mas por
terceiros. Manteve, assim, a validade da assembleia.
Desmembramento - Segundo o relator do
recurso de revista do Sinprovence, ministro Cláudio
Brandão, a jurisprudência do TST está sedimentada
quanto à possibilidade de desmembramento ou
dissociação de sindicatos, desde que respeitados os

limites territoriais e de categoria impostos pela
Constituição da República.
Restrição ao local da assembleia - No caso,
entretanto, o ministro destacou que, embora o
sindicato original tenha sido convidado a participar
da deliberação sobre o desmembramento, não se
deu oportunidade de participação a todos os
integrantes da nova categoria para respaldar a
validade da dissociação.
No caso, na avaliação do relator, a escolha
do local para a realização da assembleia impediu,
ainda que de forma indireta, o amplo acesso da
categoria ao evento, em desrespeito à liberdade
sindical coletiva. Isso porque a direção do hotel, em
razão da aglomeração de pessoas e de reclamação
de hóspedes e temendo a ocorrência de conflitos,
restringiu o ingresso de pessoas ao local.
Inexistência da representatividade - Por
unanimidade, a Turma concluiu que a situação
violou a participação democrática coletiva dos
trabalhadores da formação da nova entidade
sindical. Com isso, restabeleceu a sentença em que
o juízo de primeiro grau havia anulado os atos
constitutivos do sindicato e declarou a inexistência
da representatividade do Sindiproface.
Processo: RR-209900-32.2007.5.07.0010
Fonte: TST
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