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BOLETIM 300
Brasília, 21 de fevereiro de 2017

Quase 200 mil empresas
devem o FGTS de seus
funcionários e exfuncionários
Cerca de 7 milhões de trabalhadores não
tiveram depósitos do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS), incluindo contas ativas e
inativas,
feitos
corretamente
por
seus
empregadores. São 198,7 mil empresas devedoras
de depósitos de FGTS, segundo informações da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
órgão vinculado ao Ministério da Fazenda.
Com isso, muitos trabalhadores que
quiserem sacar o saldo do FGTS de uma conta
inativa podem ter problemas. Só em São Paulo, são
52,8 mil empresas devendo depósitos no FGTS de
seus empregados e ex-empregados, em um total
de R$ 8,69 bilhões em débitos. No Rio de Janeiro,
as dívidas chegam a R$ 4,1 bilhões, distribuídos
entre 27,7 mil empresas inadimplentes.
De acordo com a procuradoria, só em
inscrições de empresas na dívida ativa, existe um
débito de R$ 24,5 bilhões. Contudo, nem todas as
empresas listadas entre as devedoras estão
inscritas na dívida ativa, ou seja, o valor desse
débito é maior. Uma empresa só é inscrita na dívida
ativa quando não faz acordo com o Ministério do
Trabalho, ou fazer o acordo, mas não o cumpre.
O rombo nas contas dos trabalhadores
poderia ser ainda maior. Entre 2013 e 2016, a

Procuradoria da Fazenda conseguiu recuperar R$
466,9 milhões, efetuando a cobrança junto às
empresas.
Caso o trabalhador verifique que a empresa
para a qual trabalha ou trabalhou não fez os
depósitos corretamente, ele deve procurar a
própria empresa. Outra dica é ir a uma
Superintendência Regional do Trabalho, vinculada
ao Ministério do Trabalho. O ministério é o órgão
responsável pela fiscalização dos depósitos nas
contas do FGTS dos trabalhadores.
Fonte: Agência Brasil

Governo envia projeto
que acaba com multa de
10% do FGTS
O Executivo enviou à Câmara dos
Deputados Projeto de Lei Complementar (PLP)
340/17 que acaba gradualmente com a
contribuição adicional de 10% sobre o saldo do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
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paga pelas empresas ao governo quando demitem
funcionários sem justa causa.
Hoje, segundo a lei, quando o trabalhador é
demitido sem justa causa, a empresa deposita 40%
na conta do FGTS do empregado e recolhe outros
10% para o governo, que usa esse dinheiro em
programas, como o Minha Casa Minha Vida.
Conforme a proposta enviada pelo
Executivo, a alíquota da contribuição será de 9%
em 2018, com redução de um ponto percentual a
cada ano até a sua extinção definitiva em 2027. O
fim da popularmente chamada “multa”, já havia
sido anunciado pelo governo em dezembro,
quando lançou um pacote de medidas para reativar
a economia.
Legislação - A proposta altera a Lei
Complementar 110/01. A norma institui a
contribuição adicional como forma de recompor as
perdas que o FGTS sofreu em decorrência de
planos econômicos na década de 1980.
O governo alega que desde agosto de 2012 os
recursos arrecadados com o adicional de 10% são
superiores ao necessário para recompor o saldo do
fundo. Segundo o governo, a multa de 10% “além
de onerar a empresa, afeta as decisões de gestão,
distorcendo a alocação de recursos e reduzindo a
eficiência”.
O impacto orçamentário da redução
gradual da contribuição será debitado dos
próximos orçamentos federais.
Aprovação - Em 2013 a Câmara aprovou um
projeto do Senado que acabava com a multa de
10%, mas o texto acabou sendo vetado pela
presidente Dilma Rousseff, com a alegação de que
os recursos eram necessários para manter o
programa Minha Casa Minha Vida.

Posteriormente, Dilma enviou à Câmara o
PLP 328/13, que transfere para o programa
habitacional todos os recursos arrecadados com a
multa. A proposta ainda tramita nas comissões da
Casa.
Além do PLP 340, do governo, já tramita na
Casa um projeto que acaba com o adicional pago
pelos empregadores (PLP 332/13). O texto foi
apresentado pelo deputado Otavio Leite (PSDB-RJ).
Fonte: Agência Câmara

Comissão da Reforma da
Previdência debate
mudanças em benefícios
A Comissão Especial da Reforma da
Previdência realiza, nesta quarta-feira (22), uma
audiência pública para discutir mudanças nas
regras para aposentadoria por incapacidade,
aposentadoria da pessoa com deficiência e no
Benefício da Prestação Continuada (BPC).
Foram convidados para discutir os temas o
ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra;
o perito do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) Miguel Marcelino Abud; a representante do
Ministério Público do Trabalho Maria Aparecida
Gugel; e a representante do Movimento de Pessoas
com Deficiência Izabel Maior.
A comissão especial analisa a PEC 287/16,
que altera regras em relação à idade mínima e ao
tempo de contribuição para se aposentar, à
acumulação de aposentadorias e pensões, à forma
de cálculo dos benefícios, entre outros pontos.
Fonte: Agência Câmara
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Relator da PEC 287
defende fim de
desonerações de tributos
previdenciários
O relator da PEC 287, da reforma da
Previdência, deputado Arthur Maia (PPS-BA),
defendeu hoje (20) o fim das desonerações e
isenções para tributos previdenciários e disse que
gostaria de incluir tal medida no relatório a ser
votado pela comissão especial da Câmara que
analisa as mudanças.
“Acho
que
esse
impedimento
constitucional, para que qualquer presidente da
República, seja ele quem [for], possa dar isenções
em cima de tributos previdenciários seria
extraordinário”, disse Maia após participar em São
Paulo de um debate sobre a reforma da
Previdência organizado pela Força Sindical.
Maia também revelou que é contra
isenções para instituições filantrópicas, como
algumas grandes faculdades e universidades
privadas. “Não é o filho do trabalhador que estuda
nessas entidades de ensino. Não é justo que o
trabalhador pague por isso”, disse o deputado, em
referência a instituições de ensino superior e
ensino de línguas, que, apesar de terem status de
filantrópicas, cobram altas mensalidades em seus
cursos.
O presidente da Força Sindical, deputado
Paulo Pereira da Silva (SD-SP) também defendeu o
fim
das
desonerações
sobre
tributos
previdenciários para diversos setores da economia.
“As desonerações são uma coisa absurda, que
deram prejuízo de quase R$ 60 bilhões no ano

passado. Tem que acabar com a filantropia. Quem
tem que fazer filantropia é o Estado, e não a
Previdência”, afirmou o deputado, ao mencionar
benefícios concedidos a exportadores e empresas
agrícolas.
Durante o evento, Paulinho da Força disse
que diverge da proposta do governo em alguns
pontos e destacou que um grupo de 23 deputados,
de oito partidos, já apresentou um texto
alternativo ao do Executivo. Na contraproposta, a
idade mínima para aposentadoria seria de 60 anos
para homens e 58 para mulheres. A PEC 287 prevê
idade mínima de 65 anos, sem diferença entre
homens e mulheres. “Idade mínima de 65 anos é
inaceitável.”
Segundo Paulinho da Força, o texto
alternativo traz regras mais suaves para a transição
das pessoas que já estão no mercado de trabalho
para o novo sistema. Pelo texto do governo,
trabalhadores com mais de 50 anos teriam
acréscimo de 50% no tempo restante para
aposentadoria. A contraproposta sugere aumento
de 30% no tempo restante para requerer o
benefício.
Fonte: Agência Brasil

Paulo Paim pede apoio à
criação de uma CPI da
Previdência Social
O senador Paulo Paim (PT-RS) pediu apoio
para a criação de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito sobre a Previdência, argumentando que
é necessária uma investigação profunda das contas
da seguridade social.
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Paim defende CPI da Previdência
Paim disse que os senadores devem
contribuir para esclarecer ao povo onde está o
dinheiro da Previdência e apontar as fraudes e
desvios existentes. Ele também acredita que a
investigação revelará que não há déficit na
Previdência e não se justifica a reforma propota
pelo governo, que definiu como “maquiavélica”.
Para Paulo Paim, o povo está consciente da
nocividade da reforma da Previdência, que
considera uma imposição do Poder Executivo que
não escuta a voz da sociedade.
Em sua opinião, a reforma vai na contramão
da política humanizada e transforma o
envelhecimento numa afronta ao Estado. Ele tem
medo de que, aprovado o texto como está, poucos
trabalhadores tenham direito à aposentadoria
integral.
Fonte: Agência Senado

Justiça do Trabalho
convoca empresas com
ações para incentivar
acordo com trabalhadores
Na tentativa de incentivar propostas de
acordo, reduzir o acervo de processos de maneira
conciliatória e dar mais celeridade aos

julgamentos, a Vice-Presidência do Conselho
Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) vai convocar
para reunião as empresas que fazem parte da lista
dos 100 maiores litigantes do Tribunal Superior do
Trabalho. A iniciativa faz parte dos preparativos da
Semana Nacional de Conciliação Trabalhista 2017,
que será realizada de 22 a 26 de maio.
A agenda de encontros já foi definida e será
dividida pelos setores que mais lideram processos
na Justiça do Trabalho – entre eles estatais, bancos
e empresas de telefonia. “Nosso objetivo é
incentivar essas empresas a apresentarem
propostas de acordos aos trabalhadores durante a
Semana Nacional de Conciliação Trabalhista,”
destaca o vice-presidente do CSJT, ministro
Emmanoel Pereira, que coordena a Comissão
Nacional de Promoção à Conciliação.
Já confirmaram presença os representantes
da União, Petrobras, Caixa Econômica Federal,
Banco do Brasil, Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (ECT), Telefônica Brasil, Oi, Tim Celular,
entre outras.
Empresas pequenas e médias - Apesar da
convocação do CSJT ser direcionada apenas aos
grandes litigantes, qualquer empresa de pequeno,
médio ou grande porte que tenha processo na
Justiça do Trabalho pode optar pela conciliação
durante a Semana Nacional de Conciliação
Trabalhista.
Empresas interessadas em propor acordos
devem procurar o Tribunal Regional do Trabalho da
sua região, os Núcleos de Conciliação da Justiça do
Trabalho ou a Vice-Presidência TST pelo e-mail
conciliacao-tst@tst.jus.br.
Como funciona
As partes comunicam ao Tribunal onde o processo
tramita a intenção de conciliar, ou seja, a vontade
de fazer um acordo. Desse modo, é marcada uma
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audiência e, no dia agendado, as próprias partes,
perante o Juiz do Trabalho ou Desembargador,
acordam a solução mais justa para ambas as partes.
Confira a lista de endereços dos Núcleos de
Conciliação dos TRTs.
Fonte: TST

Espera por transporte
fornecido pela empresa
deve ser pago como hora
extra
Quando a empresa fornece transporte para
seus empregados irem e voltarem do local de
trabalho, o tempo de espera pela chegada do
veículo deve ser pago como hora extra — se não
houver transporte público no lugar. A decisão é da
3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª
Região, com base no artigo 4º da Consolidação das
Leis do Trabalho, segundo o qual o período é
considerado como de efetivo serviço, pois se

destina ao atendimento das exigências da
companhia.
De acordo com a decisão, um motorista
canavieiro do município de Engenheiro Beltrão (PR)
será pago pelos períodos em que ficou nas
dependências da empresa aguardando transporte
para poder voltar para casa.
De acordo com o depoimento de uma
testemunha, entre o fim da jornada e o efetivo
embarque no ônibus, os empregados aguardavam
aproximadamente 30 minutos por dia. O período
de espera não era computado nos cartões-ponto.
Citando um caso análogo, julgado
anteriormente pela mesma turma, os magistrados
observaram que o tempo de espera poderia ter
sido reduzido pelo empregador mediante "mera
organização dos turnos e término regular e
simultâneo das atividades dos seus empregados".
Considerando o artigo 4º da CLT, a turma
entendeu que o tempo aguardado pelo
trabalhador configura como tempo à disposição.
Os desembargadores confirmaram a sentença
proferida pelo juiz Jorge Luiz Soares de Paula,
titular da Vara de Campo Mourão, e determinaram
o pagamento do período de espera como parte
integrante da jornada de trabalho, ressaltando
que, na hipótese de elastecimento do expediente,
deverá ser acrescentado o adicional legal de horas
extras. Com informações da Assessoria de
Imprensa do TRT-9.
Fonte: Consultor Jurídico
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Segurado do INSS que
retorna ao trabalho não
tem direito à
aposentadoria por
invalidez
Decisão da 1ª Câmara Regional
Previdenciária de Juiz de Fora/MG reformou
parcialmente a sentença, do Juízo de
Paraisópolis/MG, que julgou improcedentes os
embargos à execução propostos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) contra o segurado
que, comprovadamente, retornou ao mercado de
trabalho.
Inconformado com a decisão da 1ª
instância, o INSS apresentou recurso alegando que
a execução deve ser extinta, uma vez que ficou
comprovado o retorno do embargado à atividade
laborativa, hipótese que é incompatível com o
recebimento da aposentadoria por invalidez e que
torna inexigível o título judicial.
No voto, o relator do processo, juiz federal
convocado José Alexandre Franco, sustentou que o
próprio embargado reconhece que voltou ao
trabalho, em atividade compatível com seu quadro
de saúde, situação que impõe o imediato
cancelamento da aposentadoria por invalidez (Lei
nº 8.213/91, art. 46) por não mais subsistirem as
causas que embasaram a sua concessão.
O magistrado esclareceu que tendo
retornado voluntariamente ao mercado de
trabalho, a partir de 28/05/1998, o embargado faz
jus ao recebimento apenas das parcelas
compreendidas entre a data do exame pericial e a

data imediatamente anterior ao vínculo iniciado
com a Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, sem que isso implique violação à coisa
julgada.
Com esse entendimento, o Colegiado,
acompanhando o voto do relator, acolheu
parcialmente o recurso de apelação para limitar a
condenação do embargado às parcelas de
aposentadoria por invalidez vencidas no período
de 31/10/1997 (data do laudo pericial) a
27/05/1998 (data imediatamente anterior ao
retorno ao trabalho).
Fonte: TRF1
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