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No cargo desde julho, o superintendente
regional do Trabalho em São Paulo disse que até
agora não chegou nenhuma informação sobre o fim
do ministério. "Sabemos o que todos sabem",
comentou Melchior, que é auditor fiscal há 22 anos
e enfatizou que sua indicação para a
Superintendência
foi
técnica,
conforme
preocupação do atual ministro, Caio Vieira de Mello.
"Temos inúmeras funções importantes, que
não podem deixar de existir", disse o
superintendente,
citando
serviços
como
atendimento ao trabalhador e ao imigrante,
atividades de economia solidária e fiscalização.

BOLETIM 702
Brasília, 12 de dezembro de 2018

Ministério do Trabalho se
une ao movimento sindical
para evitar a extinção
Durante ato das centrais sindicais contra a
extinção do Ministério do Trabalho, na manhã desta
terça-feira (11), o próprio representante da pasta
em São Paulo, o superintendente regional Marco
Antonio Melchior, subiu ao carro de som para falar
em defesa da instituição, na mira do próximo
governo.
A manifestação, diante da sede do órgão, a
antiga DRT, na região central de São Paulo, terminou
por volta de 11h30 com um "patrão" transportado
em uma rede por escravos, à moda do período
colonial, uma forma de denunciar favorecimento aos
empresários pelo futuro presidente.
Na semana passada, Onyx Lorenzoni, que
responderá pela Casa Civil, disse que o Ministério do
Trabalho terá sua funções distribuídas em três áreas.
Os sindicalistas prometem resistir a essa medida.

Centrais denunciarão
governo brasileiro na OIT
Representantes dos trabalhadores ingressam
hoje (12) com denúncia na OIT contra práticas do
governo que impedem ou dificultam a
negociação coletiva no serviço público
“Temos casos de categorias, como os
professores, que não têm piso salarial respeitado (…)
Há denúncias de que as contribuições sindicais estão
sendo canceladas mesmo com a aprovação dos
trabalhadores em assembleia”, denuncia a
secretária sub-regional da Internacional de Serviços
Públicos (ISP) no Brasil, Denise Motta. As denúncias
levaram as centrais sindicais brasileiras a denunciar
o governo brasileiro na OIT.
As violações serão denunciadas em um
documento a ser entregue e, em seguida, uma
reunião está agendada juntamente do diretor da
organização no Brasil, Martin Hahn. As centrais
reclamam o não cumprimento da Convenção 151 da
OIT, ratificada pelo Brasil. Tal acordo assegura os
trabalhadores do serviço público brasileiro o direito
a uma negociação coletiva justa
Fonte: Rede Brasil Atual
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Rogério Marinho assumirá
Secretaria Especial da PS

Eunício: mudança no FGTS
vai ‘desestabilizar’ programas
de moradia e saneamento

O deputado federal Rogério Simonetti
Marinho (PSDB-RN), 55 anos, assumirá a
Secretaria Especial da Previdência Social. A
escolha foi feita pelo futuro ministro da Economia,
Paulo Guedes, e confirmada em nota oficial
divulgada pela assessoria. Marinho deverá ser um
dos principais articuladores entre o governo e o
Congresso Nacional para avançar na reforma da
Previdência.
Relator da reforma trabalhista na Câmara,
Rogério Marinho não se reelegeu para deputado
federal do Rio Grande do Norte pelo PSDB nas
eleições de outubro.
Assim como o atual ministro da Fazenda
Eduardo Guardia, Paulo Guedes e o presidente
eleito defendem a urgência da votação da reforma
da Previdência. Bolsonaro quer que, pelo menos
parte do texto, avance já no primeiro semestre de
2019. Segundo ele, há a possibilidade de
aproveitar parte da proposta encaminhada por
Temer. A prioridade, de acordo com Bolsonaro, é
fixar a idade mínima.
Adjunto - Leonardo Rolim será o Secretário
Adjunto de Previdência. Rolim é consultor de
orçamento da Câmara dos Deputados, tem
mestrado em Direção e Gestão de Planos e
Fundos de Pensão pela Universidad de Alcalá, na
Espanha, especialização em Administração (UnB) e
em Políticas Públicas e Gestão Governamental
(Enap).

O presidente do Senado, Eunício
Oliveira, disse nesta terça-feira (11) que o
Plenário deve ter “um pouco de cuidado” ao
votar o projeto de lei que muda as regras do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS). O PLS 392/2016, da senadora Rose de
Freitas (Pode-ES), permite o saque do dinheiro
por trabalhadores que pedem demissão. Para
Eunício Oliveira, a proposta, que está na
Ordem do Dia, pode comprometer o
financiamento de moradias populares e
saneamento básico.
– Essa matéria é extremamente
complicada. O FGTS financia os investimentos
em construção civil e é estabilizador do
financiamento do saneamento. O projeto não
dá
solução,
mas
cria
problemas,
especialmente para as pessoas mais carentes
e mais pobres, que vivem em áreas de risco.
Isso vai desestabilizar o programa Minha Casa
Minha Vida. É preciso ter cuidado para não
fazer pautas aqui que parecem estar
agradando alguma parte da população, mas
estão desestruturando o saneamento e a
moradia popular – afirmou o presidente do
Senado.

Fonte: Agência Brasil

Fonte: Agência Senado
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Projeção do aviso-prévio
impede indenização por
dispensa antes da data-base

63 milhões de brasileiros
estão negativados
O número de consumidores na lista do
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) cresceu
6,03% no mês de novembro na comparação com o
mesmo período do ano passado, aponta
levantamento da Confederação Nacional dos
Dirigentes Lojistas (CNDL).
Segundo o estudo, o país encerrou
novembro com aproximadamente 63,1 milhões de
brasileiros com o CPF . Trata-se do crescimento mais
acentuado para o mês nos últimos sete anos,
segundo a entidade. Na variação mensal, isto é, na
passagem de outubro para novembro, também
houve uma aceleração nos atrasos, com crescimento
de 1,9% no período.
O levantamento mostra um grande
crescimento dos endividados na faixa entre 65 e 84
anos. Nessa faixa etária, o crescimento da
inadimplência foi de 11,8% no mês de novembro.
Outro dado do indicador revelou que as
dívidas com instituições financeiras continuam
ocupando a maior fatia do total de dívidas que estão
em atraso no país: 51% das pendências são devidas
a essas empresas. Logo depois vem os serviços de
comunicação (15%), crediário no comércio (17%) e
contas de água e luz (9%).
Fonte: Portal HP

A Primeira Turma do TST excluiu de
condenação à Companhia Espírito Santense de
Saneamento (Cesan) o pagamento de indenização
devida quando se dispensa empregado sem justa
causa nos 30 dias que antecedem a data-base. No
caso de seis empregados da Cesan, os ministros
concluíram que, com o término dos contratos no
último dia do aviso-prévio indenizado, as rescisões
foram efetivadas após a data-base. A circunstância
afastou o direito à reparação.
O grupo, composto por urbanitários,
requereu na Justiça a indenização prevista no artigo
9º da Lei 7.238/1984. Eles afirmaram que receberam
o aviso-prévio da demissão, em 30/4/2010, um dia
antes da data-base do reajuste, 1º/5. O aviso
ocorreu de forma indenizada, ou seja, sem a
necessidade de continuar a trabalhar.
Apesar do fim da prestação dos serviços, os
contratos se encerraram em 30/5/2010, quando
acabou o período do aviso-prévio. Com esse
argumento, a defesa da Cesan alegou que as
rescisões foram efetivadas quase um mês depois da
data-base.
O juízo da 1ª Vara do Trabalho de Vitória (ES)
condenou a Companhia a pagar indenização de um
salário para cada um dos seis urbanitários, com
fundamento no artigo 9º da Lei 7.238/1984. A
decisão foi mantida pelo TRT da 17ª Região.
Segundo o TRT, as dispensas ocorreram em 30/4
dentro do período de 30 dias antes da data-base,
A Primeira Turma doTST, por unanimidade,
deu provimento ao recurso de revista da Cesan para
excluir da condenação a indenização.
Fonte: TST
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Ata de assembleia sem
lista de reivindicações da
categoria inviabiliza dissídio
A Seção Especializada em Dissídios
Coletivos (SDC) do Tribunal Superior do Trabalho
rejeitou recurso ordinário do Sindicato dos
Instrutores e Funcionários de Centros de
Formação de Condutores de Mato Grosso do Sul
(Sindif/MS), por não poder checar se as
pretensões do sindicato no dissídio coletivo
representam realmente os interesses da categoria
profissional quanto às reivindicações da
Convenção Coletiva de Trabalho de 2015/2016.
O problema está na ata da Assembleia
Geral Extraordinária realizada para estabelecer as
prioridades da categoria e autorizar o ajuizamento
do dissídio coletivo. Ela é um dos itens
indispensáveis à propositura do dissídio. Mas,
conforme a decisão da SDC, apesar de constar no
processo a ata da assembleia, não há nenhuma
informação no documento que corresponda à
aprovação ou à discussão pelos empregados da
pauta reivindicatória.
Sem assinatura e sem pauta - Com o
ajuizamento do dissídio coletivo de natureza
econômica, o Sindif/MS buscava fixação e
alteração de cláusulas da convenção coletiva. Ao
julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da
24ª Região acolheu a preliminar de ilegitimidade
ativa contra o Sindif, apresentada pelo Sindicato
dos Centros de Formação de Condutores de Mato
Grosso do Sul, extinguindo o processo sem
resolução do mérito.
Para o TRT, havia irregularidades nos
documentos apresentados no ajuizamento do
dissídio. Entre elas, faltava a assinatura dos

empregados na ata da assembleia e não estava
descrita a pauta de reivindicações, “supostamente
acordada pelos presentes”. Segundo o TRT, não
basta a afirmação no documento de que foram
lidas as cláusulas e aprovadas, pois o simples
registro dessa leitura “não é suficiente para
constatar se realmente o que os empregados
aprovaram é o que está disposto no rol de
reivindicações trazido em separado da ata”.
No recurso ao TST, o Sindif sustentou que a
decisão do Tribunal Regional não apontou quais
seriam os documentos ausentes. Alegou ainda que
juntou edital de convocação da categoria e ata de
assembleia geral extraordinária.
TST: obrigatória pauta de reivindicações Relator do recurso, o ministro Mauricio Godinho
Delgado frisou que, de acordo com a
jurisprudência do TST, para a ata da assembleia
legitimar a atuação da entidade sindical em favor
dos interesses dos empregados, ela “deve
registrar,
obrigatoriamente,
a
pauta
reivindicatória” (Orientação Jurisprudencial 8 da
SDC).
O ministro relatou que a categoria
profissional foi convocada por edital, publicado
em 31/7/2015, para a Assembleia Geral
Extraordinária, a qual ocorreu no dia 1º/9/2015.
Da pauta constavam as reivindicações sobre a CCT
2015/2016 e a autorização para o ajuizamento do
dissídio coletivo. Mas, segundo o ministro, na ata
da assembleia juntada ao processo, não há
nenhuma informação que corresponda à
aprovação ou à discussão das reivindicações
apresentadas nos autos.
O que está na ata - Consta na ata apenas o
registro de que “foi apresentada a todos os
presentes a pauta da convenção coletiva de
trabalho, mediante a leitura de todas as cláusulas
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elaboradas. Para cada cláusula apresentada à
categoria, abriu-se espaço para discussão,
complementação e também alterações. Após
ajustadas todas as cláusulas elaboradas para
convenção coletiva de trabalho, foi passado para a
aprovação. (...). Ao abrir para votação foi lido,
explicado e apresentado novamente cada item
contido na pauta do edital, sendo todos eles
aprovados por unanimidade por todos os
presentes”.
Checagem inviável - Apesar da informação
de que houve a leitura da pauta de reivindicações
e sua aprovação, “o conteúdo da ata da
assembleia não traz qualquer especificação, de
maneira clara e objetiva, das reivindicações, o que
torna inviável aferir se as pretensões veiculadas
pelo Sindif no presente dissídio coletivo
representam, de fato, os interesses da categoria
decididos em assembleia”, destacou o relator.
Por unanimidade, a SDC acompanhou o
voto do relator para manter a extinção do feito
sem resolução do mérito, negando provimento ao
recurso do sindicato da categoria profissional. A
decisão transitou em julgado e não cabe mais
recurso.
Processo: RO - 24026-15.2016.5.24.0000
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Fonte: TST
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