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BOLETIM 658
Brasília, 1º de outubro de 2018

IBGE aponta que Brasil
tem 12,7 milhões de
desocupados
O Brasil tem 12,7 milhões de pessoas
desocupadas. Este é o resultado da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
(PNAD), relativa ao trimestre de junho a agosto
deste ano.
Segundo dados divulgados sexta-feira (28),
no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de
desocupação, que mostra o índice de desemprego
no país, no período foi de 12,1%. Esta indica uma
queda de 0,6% em relação ao trimestre anterior:
12,7%.
A PNAD Contínua considera desempregada
a pessoa que está sem trabalho, mas que tenha
procurado emprego no período de até 30 dias
antes da pesquisa.
O contingente da população ativa
desalentada (4,8 milhões) no trimestre de junho a
agosto de 2018 subiu em relação ao trimestre
anterior (4,720 milhões). Em relação ao mesmo
trimestre de 2017 (4,2 milhões), houve alta
(3,9%).
São consideradas desalentadas pessoas
com idade acima de 14 anos que não conseguiram
emprego por não ter experiência, porque são
jovens ou idosas demais para o cargo ou ficam
fora da localidade.

Taxa estável - O IBGE estima que 4,3%
estiveram nesta situação no trimestre de junho a
agosto de 2018. A taxa ficou estável em relação ao
trimestre anterior (4,4%) na comparação com o
mesmo trimestre de 2017 (17,8%).
A taxa de subutilização - que soma
desocupados, subocupados ou força de trabalho
potencial - ficou estável.
No trimestre de junho a agosto foi de
24,4%, contra 24,6% do trimestre anterior. Em
números absolutos foi de 27,5 milhões, 27,6
milhões no trimestre anterior e 26,8 milhões no
mesmo trimestre de 2017.
A população ocupada é hoje de 92,1
milhões, um crescimento de 1,3%, ou mais de 1,2
milhão de pessoas, em relação ao trimestre móvel
anterior. Em relação ao mesmo período de 2017,
houve alta de 1,1%: 91,1 milhões.
O número de empregados no setor privado
com carteira de trabalho assinada se manteve em
33 milhões. Já o número de pessoas que
trabalham por conta própria cresceu 1,5% em
relação ao trimestre anterior: 23,1 milhões.
Fonte: Agência Brasil
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Projeto cria programa
permanente para
acompanhar benefícios da
Previdência Social

Fim da contribuição
obrigatória não justifica
gratuidade a sindicato

A Câmara analisa o Projeto de Lei
10152/18, da deputada Norma Ayub (DEM-ES),
que estabelece um programa permanente de
revisão da concessão e da manutenção dos
benefícios de Regime Geral de Previdência Social
(RGPS). O texto acrescenta o dispositivo na Lei
Orgânica da Seguridade Social (Lei 8.212/91).
Segundo Norma Ayub, a ideia é normatizar
a recuperação e preservação do valor real dos
benefícios concedidos pelo RGPS, mediante
revisão e correção do cálculo da renda mensal
Inicial observando-se, em especial, a influência de
planos econômicos do governo; entendimentos e
procedimentos internos do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS); ou determinações judiciais
que tenham contemplado apenas alguns
beneficiários.
Segundo a proposta, esse programa
permanente de revisão da concessão e da
manutenção dos benefícios também se destina a
apurar irregularidades e falhas. O texto estabelece
que, havendo indício de irregularidade na
concessão ou na manutenção de benefício, o INSS
notificará o beneficiário para, em 30 dias,
apresentar defesa, provas ou documentos.
Tramitação - A proposta tramita em
caráter conclusivo nas comissões de Seguridade
Social e Família; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Cidadania.
Fonte: Agência Câmara

O fim da contribuição sindical obrigatória
não justifica o acesso à justiça gratuita. Com este
entendimento, a Seção Especializada em Dissídios
Coletivos (SDC) do TST indeferiu o pedido de
concessão do benefício da gratuidade de justiça
feito pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e
Eletrônico da Grande Porto Alegre.
Na decisão, a SDC considerou que a entidade
não havia apresentado nenhum documento que
comprovasse a impossibilidade de arcar com as
despesas processuais.
O pedido de gratuidade foi feito em ação do
sindicato a respeito de um dissídio coletivo. De
natureza econômica, o dissídio tinha por objeto a
revisão do Acordo Coletivo de Trabalho para a database de 2016 em benefício dos empregados da
empresa pública.
Ao analisar o caso, o TRT da 4ª Região (RS)
julgou extinto o processo sem resolução do mérito
porque a vigência da norma coletiva havia expirado
meses antes do ajuizamento da ação, e o sindicato
não havia tomado medidas para preservar a database.
No recurso ordinário ao TST, além de
questionar a extinção do processo, o sindicato
requereu a concessão da justiça gratuita com base
nos artigos 14 da Lei 5.584/70, 98 do CPC e 5º, inciso
LXXIV, da Constituição da República. Segundo
alegou, as entidades sindicais estão sofrendo
“verdadeira situação de descalabro financeiro, uma
vez que a contribuição sindical foi extinta pela Lei
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13.467/17”. Assim, a única fonte de custeio passou a
ser as mensalidades dos associados.
Prova inequívoca - O relator do recurso,
ministro Ives Gandra Martins Filho, destacou que, de
acordo com a jurisprudência do TST, não basta, para
a concessão do benefício a pessoa jurídica, a mera
alegação da insuficiência financeira. Além de não ter
juntado ao processo nenhum documento para
comprovar essa circunstância, o sindicato recolheu o
valor das custas processuais fixadas pelo Tribunal
Regional, no valor de R$ 720, o que, segundo o
relator, “se mostra incompatível com o alegado pela
parte”.
Fonte: Consultor Jurídico

É nula cláusula que prevê
contribuição patronal a
sindicato de trabalhadores
É nula cláusula coletiva que prevê o repasse
de valores por uma empresa em favor do sindicato
de trabalhadores da categoria — a chamada
subvenção patronal. Esse foi o entendimento da 6ª
Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª
Região (SC).
A decisão foi tomada em ação civil pública
movida pelo Ministério Público do Trabalho contra o
Sindicato dos Trabalhadores Marítimos, Fluviais e
Empregados Terrestres em Transportes Aquaviários
e Atividades Afins no Estado de Santa Catarina
(Simetasc).
Diante da constatação de que o Simetasc
possui diversos acordos coletivos com previsão de
contribuições mensais pelos empregadores, o MPT
ingressou com ação, pedindo que o sindicato se
abstivesse de instituir ou exigir de empregador ou
de entidade sindical patronal financiamento,
subvenção ou qualquer outra vantagem em

dinheiro. O Ministério Público alegou que a
cobrança feita às empresas prejudica a atuação do
sindicato na defesa dos trabalhadores, configurando
uma subvenção patronal em prol da entidade.
Na defesa, o sindicato sustentou a legalidade
da cobrança, destacando que o MPT não apontou
qualquer ato de ingerência ou violação à Convenção
98 da OIT, que trata da independência e autonomia
dos sindicatos. A entidade ponderou ainda que a
contribuição patronal não a torna refém do
empregador, pois é originária da liberdade de livre
negociação e que sempre prestou a devida
assistência aos trabalhadores.
Ao analisar o caso, a 2ª Vara do Trabalho de
Itajaí julgou improcedente a ação, considerando
válidas as cláusulas. No entendimento do juízo de
primeiro grau, as contribuições têm por finalidade o
fomento de atividades sociais em benefício dos
sindicalizados, e não ao custeio de políticas sindicais.
Subvenção patronal - O MPT recorreu da
sentença, sustentando que a instituição de
contribuição patronal implica violação ao princípio
da liberdade sindical e que, para preservar a
autonomia, os sindicatos profissionais não podem
ter sua atuação custeada por receitas advindas das
empresas.
No tribunal, o recurso foi acolhido pela
desembargadora relatora, Lília Leonor de Abreu.
Para ela, o repasse de contribuição empresarial ao
sindicato dos trabalhadores viola a Convenção 98 da
OIT
e
configura
subvenção
patronal,
comprometendo a liberdade de atuação do
sindicato quanto aos interesses dos empregados.
O processo está aguardando julgamento de
embargos de declaração interpostos pelo Simetasc
contra a decisão de segundo grau.
Processo 0001466-12.2017.5.12.0022
Fonte: Consultor Jurídico
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TST: estabilidade deve ser
paga mesmo se ação é
proposta de forma tardia
Os pagamentos referentes ao período
de estabilidade devem ser feitos mesmo
quando a trabalhadora entrou com ação após
a criança nascer. Com este entendimento, a 6ª
Turma do TST afastou decisão que havia
restringido à data de ajuizamento da
reclamação trabalhista o direito de uma
gestante aos salários do período de
estabilidade.
Com base na jurisprudência do TST, a
Turma condenou um hospital de Maceió a
pagar indenização correspondente aos salários
e demais vantagens devidas entre a data da
despedida e o fim da estabilidade.
A empregada fundamentou sua
reclamação na norma que proíbe a dispensa
sem justa causa da gestante desde a
confirmação da gravidez até cinco meses após
o parto (artigo 10, inciso II, alínea “b”, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias –
ADCT).

O juízo de primeiro grau deferiu o
pagamento dos salários de todo o período de
estabilidade, mas o Tribunal Regional do
Trabalho da 19ª Região restringiu a
condenação porque a auxiliar só iniciou o
processo após o nascimento da criança,
apesar de ter descoberto a gravidez no mês
seguinte ao da rescisão. Segundo o TRT, a
demora demonstraria que a auxiliar “não
tinha a intenção de retornar ao trabalho para
usufruir a estabilidade provisória”.
Jurisprudência - A relatora do recurso
de revista da empregada, ministra Kátia
Magalhães
Arruda,
explicou
que
o
ajuizamento
supostamente
tardio
da
reclamação trabalhista não justifica a
limitação da estabilidade provisória ou da
indenização substitutiva correspondente.
A afirmação decorre da Orientação
Jurisprudencial
399
da
Subseção
I
Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1)
do TST. Conforme a jurisprudência, a
apresentação da reclamação depois do
período de garantia de emprego não configura
abuso do exercício do direito de ação, “sendo
devida a indenização desde a dispensa até a
data do término da estabilidade”.
De forma unânime, os ministros
concluíram que a limitação aplicada pelo TRT
restringiu direito consagrado na Constituição
da República e, por essa razão, a Turma
condenou o hospital a pagar indenização que
compreende os salários relativos ao período
de estabilidade que a auxiliar não usufruiu.
Fonte: Consultor Jurídico

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

[

Centrais: vice de Bolsonaro
quer escravizar trabalhador
Trabalhador sem direito a 13º salário e sem
adicional de férias. É o que defendeu o general
Hamilton Mourão (PRTB) diante de dirigentes
lojistas em Uruguaiana (RS). Ele é o vice do
candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL) que
também tem dito que trabalhador tem que escolher
entre direitos ou emprego. Dirigentes de centrais
sindicais afirmaram ao Portal Vermelho que
Bolsonaro e Mourão querem escravizar trabalhador.
O vice de Bolsonaro disse que o empregador
carrega algumas “jabuticabas nas costas” se
referindo ao 13º. “Se a gente arrecada doze, como é
que nós pagamos treze? É complicado, e é o único
lugar em que a pessoa entra em férias e ganha mais,
é aqui no Brasil. São coisas nossas, a legislação que
está aí, é sempre aquela visão dita social, mas com o
chapéu dos outros, não é com o chapéu do
governo”, declarou Mourão.
Manifesto lançado recentemente por sete
centrais sindicais alerta que a candidatura de Jair
Bolsonaro e Hamilton Mourão é ameaça para
democracia, trabalhadores e direitos sociais e
trabalhistas. “O horizonte que ele (Bolsonaro) 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”, diz o manifesto.
O documento "Sindicalistas contra projeto
fascista de Bolsonaro" é assinado pela CTB, Força
Sindical, Nova Central, Intersindical, Conlutas e
Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB).
Fonte: Portal Vermelho

DIEESE: Pagamento do
13º beneficia 83 milhões e
aquece a economia
A luta pelo direito a um 13º salário
começou ainda nos anos 40. Na época, as
categorias
urbanas,
mais
organizadas,
reivindicavam o então chamado “abono natalino”.
Sua consolidação se deu no governo do presidente
João Goulart (PTB), que sancionou a Lei 4.090/62,
a partir da qual o 13º passou a integrar a renda do
trabalhador, alavancar vendas no comércio e
estimular a produção industrial para as compras
de final de ano.
Dieese - A Agência Sindical entrevistou
Clemente Ganz Lúcio, coordenador do Dieese
(Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos). Ele explica: “O 13º, na
prática, significa aumento de 8,80% no salário do
trabalhador. Ou seja, aumenta a renda e ajuda a
distribuir melhor parte da riqueza produzida pela
Nação”.
Segundo informou o Dieese, em 2017 o
benefício injetou cerca de R$ 200 bilhões na
economia. O dinheiro alcança mais de 83 milhões
de brasileiros. “Vale lembrar”, comenta o
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coordenador do Dieese, “que hoje aposentados
também recebem 13º salário, ajudando a melhor
distribuir renda em todo o território nacional”.
Para Clemente, o pagamento do antigo
abono natalino é aguardado não só pelos
trabalhadores e aposentados. “O comércio sabe
que terá um pico de vendas e negócios no final de
ano. E não só, entre agosto, setembro e outubro,
a indústria aumenta sua produção justamente
para dar conta da demanda que virá do
comércio”, ele observa.
Aposentadoria - Além de também receber
o benefício, o aposentado é favorecido pelo 13º
percebido na ativa, que aumenta sua renda média
e incide no futuro cálculo do provento que será
pago pela Previdência. Entre os 83,3 milhões que
brasileiros que receberam 13º no ano passado,
57,8% eram trabalhadores da ativa. Aposentados
e pensionistas somavam 40,9%.
Fonte: Agência Sindical

Confederação questiona
adoção de jornada de 12x36
por meio de acordo individual
A Confederação Nacional dos Trabalhadores
na Saúde (CNTS) ajuizou a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 5994, no STF, para que
seja declarada a incompatibilidade com a
Constituição Federal da expressão “acordo
individual escrito” contida no artigo 59-A da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) com a
redação dada pela Reforma Trabalhista (Lei
13.467/2017).
O dispositivo questionado faculta às partes,
mediante acordo individual escrito, convenção

coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer
horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36
horas ininterruptas de descanso, observados ou
indenizados os intervalos para repouso e
alimentação.
A CNTS sustenta que, ao permitir a adoção
de jornada de 12x36 por meio de acordo individual,
a nova redação do artigo da CLT viola o disposto no
inciso XXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que
estabelece a garantia de “duração do trabalho
normal não superior a 8 horas diárias e 44
semanais”, condicionando a fixação de jornadas
ininterruptas à celebração de acordo ou convenção
coletiva de trabalho.
A entidade sustenta ofensa ao princípio da
vedação ao retrocesso no âmbito do direito do
trabalho. Sob o ângulo do risco, aponta os efeitos
danosos decorrentes da adoção, mediante acordo
escrito individual, de jornada de trabalho
ininterrupta, sem a intervenção das entidades
sindicais.
Relator da ação, o ministro Marco Aurélio
adotou o rito abreviado previsto na Lei das ADIs (Lei
9.868/1999), que permite que a ação seja julgada
diretamente no mérito pelo Plenário, sem prévia
análise do pedido de liminar.
Fonte: STF
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