reforma não vai permitir o parcelamento de férias
ou do 13º salário.

BOLETIM 194
Brasília, 25 de agosto 2016

Fonte: Portal EBC

MAIS UM ALERTA PARA O
MOVIMENTO SINDICAL!!!

Primeira parcela do 13º
salário começa a ser paga
hoje a beneficiários do
INSS

Temer diz que reforma
trabalhista é saída para
manter empregos
O presidente interino, Michel Temer,
afirmou que a reforma trabalhista é para manter
empregos. Ele defendeu mudanças nas leis do
trabalho e disse que o emprego é o primeiro dos
direitos sociais.
Temer não deu detalhes sobre o que deve
mudar, mas destacou que para manter postos de
trabalho é preciso incentivar o setor produtivo do
país.
A afirmação foi feita em cerimônia de
lançamento do Plano Agro Mais, que pretende
desburocratizar o agronegócio brasileiro.
O governo já anunciou que quer enviar ao
Congresso Nacional até o fim deste ano uma
proposta de reforma trabalhista.
O ministro do Trabalho e Previdência
Social, Ronaldo Nogueira, já comentou a
necessidade de atualizar a legislação que foi feita
nos anos de 1940. Segundo ele, de lá para cá,
novas atividades econômicas foram incorporadas
à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Nogueira adiantou que as mudanças vão
valorizar a negociação coletiva e tratar de
assuntos como salário e jornada. E enfatizou que a

Os beneficiários do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) que recebem um salário
mínimo e têm cartão com final 1,
desconsiderando-se o dígito, começam a receber
nesta quinta-feira (25) a primeira parcela do
décimo terceiro salário.
Tem direito ao décimo terceiro quem
recebeu, durante o ano, benefício previdenciário
como aposentadoria, pensão por morte, auxíliodoença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão ou
salário-maternidade.
Os pagamentos serão feitos até o dia 8 de
setembro. A segunda parcela será paga em
novembro.
Os beneficiários do INSS chegaram a ter a
antecipação do benefício ameaçada pelo ajuste
fiscal, mas após negociações com centrais
sindicais e associações de aposentados e
pensionistas, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu
Padilha, anunciou, no fim de junho, que o
adiantamento estaria garantido.
A antecipação de 50% do décimo terceiro
salário aos beneficiários do INSS é feita desde
2006.
Fonte: Agência Brasil
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Senado começa nesta
quinta a julgar Dilma por
crime de responsabilidade
Começa às 9 horas desta quinta-feira (25) o
julgamento da presidente afastada Dilma
Rousseff, pouco mais de quatro meses depois de o
processo de impeachment chegar ao Senado.
Os senadores atuarão como juízes e, ao
final, decidirão se ela cometeu ou não crime de
responsabilidade pela edição de decretos de
crédito suplementar sem autorização do
Congresso e por atrasos de repasses do Plano
Safra ao Banco do Brasil.
O presidente do Supremo Tribunal Federal
(STF), Ricardo Lewandowski, presidirá a sessão e
terá a seu lado o presidente do Senado, Renan
Calheiros. A sessão de julgamento terá início pela
arguição de oito testemunhas, sendo duas da
acusação e seis da defesa.
Cada
testemunha
será
ouvida
separadamente,
em
depoimentos
que
continuarão na sexta-feira (26), podendo avançar
pelo sábado e domingo, se necessário, de forma a
estarem concluídos no fim de semana. Senadores
inscritos junto à Secretaria-Geral da Mesa a partir
de 24 horas antes do início da sessão, terão o
tempo de seis minutos para fazer perguntas,
seguidas de seis minutos para que a testemunha
responda.
A acusação e a defesa, nessa sequência,
terão dez minutos cada para formular suas
perguntas diretamente às testemunhas, divididos
em seis minutos iniciais e quatro para
esclarecimentos
complementares.
As

testemunhas terão o mesmo tempo e sistemática
para as respostas.
Conforme o rito estabelecido, não serão
admitidas por Lewandowski perguntas que
puderem induzir a resposta, não tiverem relação
com a causa ou repitam outras já respondidas,
ainda que sejam utilizadas palavras diferentes.
Dilma Rousseff fará sua defesa em Plenário
na manhã de segunda-feira (29). Os senadores
poderão fazer perguntas à presidente afastada,
assim como os advogados de acusação e de
defesa, mas ela tem o direito de responder ou não
aos questionamentos.
Já sem a presença da presidente afastada,
a sessão entrará na fase de argumentações e
debates entre os senadores e os advogados de
acusação e de defesa. Na sequência, Lewandowski
dará a palavra para manifestações finais dos
senadores, que poderão se inscrever para falar
por até dez minutos.
O presidente do STF perguntará então aos
senadores se Dilma Rousseff cometeu crime de
responsabilidade e deve ser condenada. Cada
parlamentar responderá ‘sim’ ou ‘não’, por meio
de votação nominal e aberta, pelo painel
eletrônico.
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Se pelo menos 54 dos 81 senadores
responderem ‘sim’, Dilma Rousseff será
definitivamente afastada da presidência da
República e estará impedida de exercer qualquer
função pública por oito anos. Caso contrário, ela
será absolvida e reassumirá o cargo.
Fonte: Agência Senado

Meirelles defende PEC
dos Gastos Públicos para
garantir equilíbrio fiscal
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles,
afirmou nesta quarta-feira (24) que o
desequilíbrio estrutural das despesas públicas
precisa ser impedido. “A raiz da crise brasileira
passa muito pela questão fiscal, pela desconfiança
da sociedade da sustentabilidade do Estado
brasileiro de pagar suas contas. É preciso cuidar
disso limitando esse crescimento, no entanto
preservando o crescimento real.” Segundo ele, o
desequilíbrio fiscal atual é forte e é necessário um
ajuste gradual, porém persistente e crível.
Meirelles e o ministro do Planejamento,
Dyogo de Oliveira, vieram defender a limitação
dos gastos para os membros comissão especial
que analisa a Proposta de Emenda à Constituição
do Teto de Gastos (PEC 241/16). O texto busca
limitar os gastos públicos federais por 20 anos
corrigidos até o limite dado pela inflação do ano
anterior.
Dyogo de Oliveira disse que as despesas no
Brasil
estão
descontroladas
e
crescem
independente do ciclo político/econômico. “Essa
variável cresce indefinidamente. E elas

continuarão crescendo se nada for feito. Controlar
essa variável é fundamental para demonstrar que
o País tem sustentabilidade.”
Segundo o ministro do Planejamento,
mantido o crescimento de despesas do Executivo
federal acima da inflação, o Brasil não conseguirá
ter superavit nos próximos anos. O ajuste
necessário para reequilibrar as contas públicas,
sem a PEC do teto de gastos públicos, seria de R$
350 bilhões, afirmou.
Impostos - Meirelles não descartou um
possível aumento de impostos, mas afirmou que
essa mudança não garantiria uma melhora
definitiva para a economia. “Em hipótese de
necessidade de se aumentar impostos iremos
propor ao Congresso. Mas não é o caminho para
uma solução definitiva.”
Crise - Segundo Meirelles, a crise
econômica atual é a maior da série histórica
brasileira, desde o início do século XX, incluída a
crise de 1929 que gerou a quebra da bolsa de
Nova Iorque. Ele afirmou que, de 1929 a 1933,
houve queda do Produto Interno Bruto (PIB) de
5,3% e, de 2015 a 2016, queda de 7%. Meirelles
também disse que, ao contrário de outras crises,
como a de 2008, a atual é doméstica e não uma
repercussão de problemas externos.
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Saúde e educação - De acordo com
Meirelles, a mudança da regra vai garantir mais
recursos para saúde e educação em tempos de
crise. “Em momentos de crise a correção pela
inflação protege os investimentos em saúde e
educação. Em momentos de crescimento
econômico ele estabiliza. Essa definição nos
parece bastante equilibrada.”
A regra atual estabelece para o próximo
ano que o montante mínimo a ser aplicado em
ações e serviços públicos de saúde é de 13,7% da
receita corrente líquida (RCL) da União.
Fonte: Agência Câmara

Caged de julho será
divulgado hoje
Dados do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged) serão divulgados às 16h
desta quinta-feira
O Ministério do Trabalho divulga nesta
quinta-feira (25) os resultados de julho de 2016 do
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(Caged). Os dados estarão disponíveis a partir das
16h,
no
endereço
eletrônico
http://pdet.mte.gov.br/caged.
As dúvidas serão esclarecidas por telefone
ou e-mail pelo Assessor do Departamento de
Emprego e Salário da Secretaria de Políticas
Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho,
Mário Magalhães.
Fonte: MT

Pensionista não pode
solicitar desaposentação
de benefício sem que o
titular o tenha feito
A Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais (TNU) julgou, no dia 20
de julho, pedido de uma esposa que recebia
pensão por morte de seu marido e pleiteou, na
Justiça Federal, a desaposentação do benefício
que herdara, sem que o titular o tivesse feito em
nome próprio, para requerer outra aposentadoria
mais vantajosa. A Turma decidiu, por
unanimidade, que o incidente de uniformização
não merecia ser conhecido.
Conforme informações dos autos, a
pensionista recorreu à TNU contra um acórdão de
Turma Recursal do Ceará, que julgou extinta sem
resolução de mérito ação em que pretende revisar
seu benefício, através de desaposentação,
referente ao benefício originário.
Segundo o Colegiado da TNU, já que o
titular
do
benefício
não
solicitou
a
desaposentação, a discussão da legitimidade ou
não da parte autora com relação ao pedido é de
índole essencialmente processual, e, por esse
motivo, não cabe o conhecimento do incidente de
uniformização. No voto, o juiz federal Douglas
Camarinha Gonzales, considerou que “o pleito da
autora em questão é personalíssimo, já que
envolve expressa renúncia, e, por si só, uma
escolha subjetiva do titular, conforme iterativos
precedentes judiciais”.
O relator da matéria na Turma Nacional
acrescentou ainda, em seu voto, que o Superior
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Tribunal da Justiça (STJ) já possui posicionamento
consentâneo ao da TNU para se conferir
ilegitimidade ao caso, onde versa que “trata-se de
direito personalíssimo do segurado aposentado,
porquanto não se vislumbra mera revisão do
benefício de aposentadoria, mas, sim, de
renúncia, para que novo e posterior benefício,
mais vantajoso, seja-lhe concedido”. Processo nº
0515687-40.2014.4.05.8100
Fonte: Conselho da Justiça Federal - CJF

Tempo gasto no
deslocamento para o
refeitório não gera hora
extra
A concessão parcial do intervalo
intrajornada gera para o empregado o direito ao
pagamento da integralidade do período
correspondente, ou seja, uma hora, como extra.
Esse é o entendimento pacificado pela Súmula
437, item I, do TST e Súmula 27 do TRT de Minas.
Mas será que o tempo gasto no deslocamento do
empregado para o refeitório pode ser considerado
descumprimento do intervalo? Essa foi a tese
defendida por um trabalhador que alegou não
usufruir do intervalo integral porque tinha de se
deslocar para o refeitório da mineradora onde
trabalhava. Segundo ele, nesse trajeto gastava
trinta minutos, sendo que apenas cinco minutos
eram despendidos na refeição.
No entanto, a 3ª Turma do TRT de Minas
não deu razão ao trabalhador. Na mesma linha da
sentença, que indeferiu a pretensão, o

desembargador relator César Pereira da Silva
Machado Júnior, entendeu que o intervalo
abrange o tempo gasto na locomoção para o
refeitório. Ele ponderou que nesse período o
empregado não está exercendo suas atividades ou
à disposição do empregador.
O magistrado lembrou que o intervalo
previsto no artigo 71 da CLT é destinado ao
descanso e à refeição do empregado. "Ora, o
intervalo intrajornada não é destinado
exclusivamente à refeição, sendo certo que sua
principal finalidade é de conferir ao reclamante
um descanso de suas atividades laborais",
destacou.
Para o julgador, ainda que o reclamante
não tenha desfrutado integralmente do intervalo
de uma hora para refeição, o certo é que o
período de descanso mínimo legal foi respeitado.
Por tudo isso, a Turma de julgadores,
acompanhando o voto, negou provimento ao
recurso, mantendo a sentença que indeferiu os
pedidos do empregado relacionados a esse fato.
PJe: Processo nº 0012087-53.2014.5.03.0142 (RO).
Fonte: TRT-3ª Região

Atraso frequente de
salário gera rescisão
indireta e indenização por
danos morais
A empresa de vigilância Fortesul foi
condenada pela Justiça do Trabalho de Mato
Grosso do Sul a pagar os créditos trabalhistas e
indenização por danos morais a funcionário que
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ficou quase três meses sem receber salários e
outros direitos. A Sanesul, que contratou os
serviços terceirizados de vigilância e segurança,
também foi condenada subsidiariamente.
O vigilante foi contratado em março de
2014 e trabalhou regularmente até julho de 2015.
A defesa do trabalhador pediu a rescisão indireta
do contrato de trabalho alegando que o atraso no
pagamento era frequente, sendo que os três
últimos salários não tinham sido pagos, bem como
as verbas rescisórias.
Afirmou, ainda, que o FGTS não era
integralmente depositado, que recebeu o valor do
tíquete-alimentação apenas até dezembro de
2014 e que nunca tirou férias durante a vigência
do contrato.
Diante das alegações não contestadas pelo
empregador, a 1ªVara do Trabalho de Dourados
reconheceu a rescisão indireta do contrato de
trabalho em julho de 2015 e condenou as
empresas Fortesul e Sanesul ao pagamento de R$
5 mil por danos morais, salários e tíquetealimentação atrasados, aviso prévio proporcional
ao tempo de serviço, 13º salário proporcional,
férias, diferenças de FGTS e multa de 40%.
Inconformada com a decisão, a Sanesul
recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 24ª
Região alegando que não houve provas indicando
sua responsabilidade pela inadimplência da
empresa terceirizada. Já o relator do recurso,
Desembargador Amaury Rodrigues Pinto Júnior,
considerou que a fiscalização durante a execução
do contrato de prestação de serviços foi ineficaz e
inócua para coibir o abuso trabalhista perpetrado
pela empresa prestadora de serviços, incluindo o
inadimplemento das principais obrigações do
empregador- salários e depósitos de FGTS.

Ainda de acordo com o magistrado, as
medidas adotadas pela Sanesul não foram
suficientes para evitar o inadimplemento das
verbas trabalhistas devidas ao vigilante. A
recorrente rescindiu o contrato, mas não reteve
ou repassou valores suficientes à satisfação dos
direitos trabalhistas inadimplidos. Bem por isso, é
de ser reconhecida a responsabilidade subsidiária
em razão da falta de fiscalização adequada e
eficaz quanto ao cumprimento da legislação
trabalhista por parte da tomadora. Por
unanimidade, os Desembargadores da 2ª Turma
do TRT/MS mantiveram a condenação subsidiária
da Sanesul.
Fonte: TRT - 24ª Região

Lei não prevê prazo para
comunicação da gravidez
ao empregador
Uma trabalhadora ajuizou reclamação
trabalhista, alegando que se encontrava grávida
quando foi dispensada da empresa de limpeza e
conservação onde trabalhava como monitora
operacional. Diante disso, pediu a reintegração ao
emprego ou a indenização decorrente da
estabilidade da gestante prevista no artigo 10, II, b
do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
O caso foi julgado pela juíza Sofia Fontes
Regueira, na Vara do Trabalho de Ouro Preto, que
deu razão a ela. É que a reclamada não
compareceu à audiência, o que resultou na
aplicação da revelia e confissão quanto à matéria
de fato. Além da alegação da trabalhadora ter sido
presumida verdadeira, foi provada por exame
ecográfico obstétrico apresentado nos autos. Este
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indicou que, em 30/07/2015, a gestação contava
com 13 semanas e 5 dias. Portanto, segundo a
magistrada, a gravidez remonta à data de
25/04/2015.
A
reintegração
ao
emprego
foi
determinada em sede de antecipação de tutela,
mas não foi cumprida pela ré. Na sentença, a juíza
a condenou ao pagamento de indenização
compensatória correspondente aos salários
vencidos do período da estabilidade, ou seja, até
cinco meses após o parto, além de aviso prévio,
férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3,
gratificações natalinas integrais e proporcionais,
FGTS acrescido de 40% e entrega de guias.
A prestadora de serviços de limpeza e
conservação recorreu, mas não conseguiu
reverter a decisão no TRT de Minas. "O
ajuizamento de ação trabalhista no curso ou após
decorrido o período da garantia provisória de
emprego da gestante não configura abuso do
exercício do direito de ação, tendo em conta o
prazo prescricional para o exercício da pretensão
inscrito no art. 7º, XXIX, da CF/1988, sendo devida
a indenização correspondente", decidiu a Turma.
Por maioria de votos, foi negado provimento ao
recurso.
PJe:
Processo
nº
001060731.2015.5.03.0069.
Fonte: Jusbrasil

Óbito fetal não retira
estabilidade gestante pelo
período de gravidez
Decisão manteve o reconhecimento do período de
gravidez, mais duas semanas após o parto, em
atribuição analógica à lei trabalhista que dispõe

sobre a ocorrência de aborto de trabalhadoras. A
ocorrência de óbito fetal - morte intrauterina do
feto no momento do parto - não impede o
recebimento de indenização pela estabilidade
provisória
concedida
à
gestante.
Esse
entendimento levou uma cozinheira, dispensada
ainda grávida pela Uniserv - União de Serviços
Ltda., a ter reconhecido seu direito à indenização
pelo período em que esteve grávida. O caso foi
julgado pela 5ª Turma do TST. Esse direito não
apanha, contudo, os cinco meses após o parto,
previstos no art. 10, inciso II, b, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da
Constituição Federal de 1988.
Como o recurso de revista interposto pela
companhia não foi conhecido, foi mantida a
decisão do TRT4 (RS), que deferiu à mulher a
indenização correspondente ao período da
gravidez, mais o prazo de duas semanas referente
ao repouso remunerado, previsto no art. 395 da
CLT, aplicado em casos de aborto espontâneo. Ao
julgar o caso, o ministro Guilherme Augusto
Caputo Bastos, salientou que, "no caso de
interrupção da gravidez por aborto, como na
hipótese, a autora faz jus à indenização
substitutiva somente do período da gravidez,
considerando, ainda, o período do repouso
remunerado previsto no art. 395 da CLT". Citando
precedentes de outras Turmas, o relator frisou
que a decisão regional está em conformidade com
a jurisprudência do TST, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso de revista, devido à
Súmula 333 e ao art. 896, par.4º, da CLT. Processo
nº: RR - 88-29.2010.5.04.0009
Fonte: Jusbrasil
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Visita ao SINTRICOMB –
Brusque (SC)
O secretário-geral da CONTRICOM,
companheiro
Miraldo
Vieira
da
Silva,
acompanhado do companheiro Altamiro Perdoná,
presidente da FETICOM-SC e 1º vice-presidente da
CONTRICOM, fazem uma visita ao companheiro
Izaias Otaviano, presidente do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústria da Construção e do
Mobiliário de Brusque (SC) – SINTRICOMB. Na
ocaisão, Izaias entregou a Miraldo um livro que
conta a história de lutas do sindicato.

AGENDA PRESIDENTE
FRANCISCO CHAGAS COSTA – MAZINHO
Participa, hoje, no Rio de Janeiro, de reunião com
o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas
Industrias da Construção Pesada - SITRAICP, Nilson
Duarte Costa, para tratar de assuntos relativos ao
fortalecimento da CONTRICOM.
BOLETIM DA CONTRICOM
Presidente da CONTRICOM
Francisco Chagas Costa – Mazinho
Secretário para Assuntos de Comunicação
Luis Carneiro Rocha
Redação e Edição
Instituto Dois Candangos (DF)
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