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CAGED: país fechou
39.282 vagas formais
em setembro
CONTRUÇÃO CIVIL CONTINUA SENDO O
SEGMENTO MAIS AFETADO PELO DESEMPREGO
Um total de 39.282 vagas formais foram
fechadas no país em setembro, segundo dados do
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(Caged), divulgados nesta quarta-feira (26) pelo
Ministério do Trabalho.
No entanto, o desemprego desacelerou
ante setembro de 2015, quando foram fechados
95.602 postos formais. No acumulado do ano, o
Caged contabiliza 683.597 vagas fechadas. Nos
últimos 12 meses, já são 1,599 milhão de postos de
trabalho suprimidos.
Os setores que tiveram as maiores perdas
de vagas formais em setembro foram: construção
civil (menos 27.591 postos), serviços (menos
15.141) e agricultura (menos 8.198).
Segundo a pesquisa, dois setores tiveram
saldo positivo de geração de postos de trabalho no
mês: a indústria da transformação, com criação de
9.363 vagas e o comércio, com 3.940 novos postos.
Os dois setores já haviam aberto novas vagas em
agosto.
As perdas mais significativas de vagas em
setembro foram registradas no Rio (menos 23.521
vagas), São Paulo (- 21.853 postos) e Minas Gerais
(- 16.238 postos). Por outro lado, as unidades da

O setor da construção civil foi o que mais demitiu
em setembro
Federação que mais geraram empregos foram
Pernambuco (+15.721 vagas) e Alagoas (+13.395).
Divulgado desde 1992, o Caged registra as
contratações e as demissões em empregos com
carteira assinada com base em declarações
enviadas pelos empregadores ao Ministério do
Trabalho.
Fonte: Agência Brasil

Continuam as resistências
à PEC 241
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
241, que limita os investimentos públicos por 20
anos, levou milhares de manifestantes às ruas do
País na segunda (24) e terça (25).
Ao todo, quinze Estados registraram
protestos. Entre eles, Alagoas, Bahia, Ceará,
Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Minas
Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio
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Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo
e Sergipe, além do Distrito Federal.
Os manifestantes exigiam que os
parlamentares votassem contra a emenda. A
Confederação Nacional dos Servidores Públicos
(CSPB) convocou Dia Nacional de Luta e levou suas
bases a Brasília. Segundo o presidente da
Confederação, João Domingos dos Santos, a
entidade está construindo a unidade dos
Servidores públicos para uma greve geral.
Os
manifestantes
entregaram
ao
presidente da Casa, Rodrigo Maia, abaixo-assinado
contra a PEC com mais de 350 mil assinaturas.
Fonte: Agência Sindical

Supremo decide que
desaposentação é ilegal
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu
nesta quarta-feira (26) considerar ilegal a
desaposentação - a possibilidade de o aposentado
pedir a revisão do benefício por ter voltado a
trabalhar e a contribuir para a Previdência Social.
A legalidade do benefício estava em
julgamento na Corte há dois anos e sofreu
sucessivos pedidos de vista. Mais de 180 mil
processos estavam parados em todo o país
aguardando a decisão do Supremo. Antes da
decisão do Supremo, segurados ganharam ações
individuais na Justiça para obter a revisão da
aposentadoria. Para o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), o segurado deve devolver todos os
valores que foram pagos, em parcela única, para
ter direito ao recálculo do benefício.
Por 7 votos a 4, os ministros consideraram
a desaposentação inconstitucional por não estar

prevista na legislação. Votaram contra o recálculo
da aposentadoria os ministros Dias Toffoli, Teori
Zavascki, Edson Fachin, Luiz Fux, Gilmar Mendes,
Celso de Mello, e a presidente, Cármen Lúcia. A
favor votaram Marco Aurélio, Luís Roberto
Barroso, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski.
A validade da desaposentação foi decidida
após um aposentado pedir ao Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) a interrupção do pagamento
da atual aposentadoria por tempo de serviço e a
concessão de um novo benefício por tempo de
contribuição, com base nos pagamentos que
voltou a fazer quando retornou ao trabalho.
AGU - Em parecer enviado nesta quartafeira (26) ao Supremo, a Advocacia-Geral da União
(AGU) defendeu que para a concessão da
desaposentação seria necessário que o segurado
devolva todos os valores recebidos durante a
aposentadoria.
A AGU entende que a revisão sem a
devolução dos valores contraria a Constituição
Federal, que estabelece o "caráter contributivo da
Previdência Social e a necessidade de preservação
do equilíbrio entre suas receitas e despesas”.
Fonte: Agência Brasil

Alerta ao movimento sindical!!!

Projeto restringe
contribuição sindical a
trabalhadores filiados aos
sindicatos
A contribuição sindical pode passar a ser
cobrada apenas do trabalhador filiado ao sindicato.
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É o que pretende o senador Sérgio Petecão (PSDAC), que terminou de apresentar um projeto com
esse teor (PLS 385/2016) na Comissão de Assuntos
Sociais (CAS).
Pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT
– DL 5242/1943), essa contribuição, também
chamada de imposto sindical, é devida por todos os
que participarem de uma determinada categoria
econômica ou profissional, ou de uma profissão
liberal, em favor do sindicato representativo da
mesma categoria ou profissão. A proposta dá fim à
contribuição obrigatória e a restringe aos filiados
aos sindicatos e entidades representativas.
O projeto também determina que os
sindicatos serão responsáveis pela elaboração da
lista dos contribuintes. Caso o empregado ou
trabalhador autônomo seja filiado a mais de um
sindicato, deverá informar ao empregador a
entidade para a qual pretende destinar a sua
contribuição. O valor da contribuição permanecerá
o mesmo já previsto na CLT: um dia de trabalho,
descontado no mês de março.
Representados - O senador argumenta que
a contribuição obrigatória emperra e impede a
liberdade sindical, pois independe de vínculos reais
e efetivos entre representantes e representados.
Petecão lembra que o valor é cobrado, inclusive, de
trabalhadores, empregadores, autônomos e
profissionais liberais que sequer têm um sindicato
representativo de sua categoria.
Na visão do senador, o imposto sindical, por
seu
caráter
compulsório,
estimula
um
comportamento leniente e desvinculado de
resultados. Ele diz que os sindicatos, que deveriam
ser meios de reivindicações e instrumento de
disputa social, acabam dedicados, unicamente, à
administração dos recursos disponibilizados. Nessa
zona de conforto, acrescenta Petecão, há uma

queda brutal na qualidade da representação,
facilitando a vida dos governantes, na instituição
de políticas que prejudicam àqueles que deviam
ser defendidos e representados pelos sindicatos.
Fonte: Agência Senado

Temer: reforma da
Previdência só será
enviada ao Congresso após
“amplo diálogo”
O presidente Michel Temer disse que ainda
vai
conversar
com
representantes
dos
trabalhadores, de empresários e com outros
membros da sociedade civil antes de enviar o
projeto da reforma da Previdência ao Congresso
Nacional. A proposta está sendo elaborada pelo
governo federal há alguns meses, mas a versão
atualizada ainda não foi apresentada às centrais
sindicais.
De acordo com o porta-voz da Presidência,
Alexandre Parola, o diálogo com diferentes setores
“precederá” o envio da reforma ao Congresso
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Nacional. O governo havia prometido encaminhar
o texto até o fim do mês de setembro, mas desistiu
após pressões de parlamentares, que temiam
reflexos nas disputas eleitorais, e dos sindicatos,
que cobravam mais diálogo.
“O presidente pretende, oportunamente,
aprofundar um diálogo amplo com trabalhadores,
empresários, centrais sindicais, sociedade civil,
bem como com as lideranças políticas, em torno da
reforma da Previdência e de sua necessidade
indispensável”, disse Parola nesta quarta-feira (26),
ao responder a perguntas enviadas a Temer pela
imprensa.
Os representantes dos trabalhadores e
aposentados aguardam um encontro com o
governo para discutir a proposta. No início do mês,
Temer chegou a agendar uma reunião com
presidentes de todas as centrais sindicais, que
acabou não ocorrendo. O projeto que cria um
limite para os gastos públicos continua sendo a
prioridade número um do Planalto, embora o
governo também tenha pressa em reformar as
regras para acesso à aposentadoria.
PEC 241 - Nessa terça-feira (25), a proposta
do teto dos gastos foi aprovada em segundo turno
pela Câmara e será agora analisada pelos
senadores. Após as críticas públicas entre o
presidente do Senado, Renan Calheiros, e do
Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, Temer
negou que as divergências possam prejudicar o
andamento da PEC.
“O presidente Temer está seguro de que o
Senado Federal, na pessoa do seu presidente, por
meio de suas lideranças, senadoras e senadores,
partilha desse consenso, e será parceiro decisivo
para aprovação em caráter definitivo da medida
que cria um limite ao crescimento dos gastos

públicos, tanto que o Senado já fez um calendário
para votação dessa matéria”, disse o porta-voz.
Desaposentação - Michel Temer foi
questionado também sobre a decisão do Supremo
Tribunal Federal que considerou ilegal a
desaposentação, que é a possibilidade de o
aposentado pedir a revisão do benefício por ter
voltado a trabalhar e a contribuir para a
Previdência Social.
“O impacto orçamentário, positivo, da
decisão tomada pelo STF, está sendo tomado pelas
unidades técnicas competentes do governo
federal. O presidente ressalta, contudo, que foi
favorável ao governo”, disse Parola.
Fonte: Agência Brasil

Cunha e Henrique Alves
viram réus em caso sobre
FGTS
O ex-ministro do Turismo Henrique
Eduardo Alves e o ex-presidente da Câmara
Eduardo Cunha se tornaram réus na ação que
investiga esquema na liberação de verbas do Fundo
de Investimento do FGTS.
A denúncia contra os dois foi aceita pelo juiz
Vallisney de Souza Oliveira, da primeira instância
da Justiça Federal em Brasília.
Também foram denunciados o doleiro Lúcio
Funaro, o ex-sócio de Funaro, Alexandre Margotto
e o ex-vice-presidente da Caixa, Fábio Cleto.
O juiz determinou citação dos réus, que
devem apresentar resposta em dez dias.
Fonte: Agência Sindical
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é que esse número mantenha a queda iniciada no
fim daquela década e chegue a 8.935.080 em 2060.
Atualmente, segundo projeções do órgão, o
país tem 14.545.488 crianças de 0 a 4 anos (2016).
A diferença no número de crianças é reflexo
de outro dado demográfico que vem caindo: o
número de filhos por mulher. Em 1980, a média era
de 4,12 filhos por mulher, taxa que já tinha
diminuído para 2,39 em 2000 e deve chegar a 1,50
em 2060.
Fonte: Jusbrasil

Brasil terá 19 milhões de
idosos com mais de 80
anos em 2060, estima IBGE
A população brasileira está envelhecendo e,
segundo projeções do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), pode chegar a 19
milhões de pessoas com mais de 80 anos em 2060.
Esse contingente, se comparado aos dados atuais,
perderia apenas para a população total de São
Paulo e Minas Gerais.
De acordo com o instituto, em 1980, o Brasil
tinha menos de 1 milhão de pessoas nessa faixa
etária (684.789 pessoas) e chegou a 3.458.279 na
projeção para 2016.
Crianças - Enquanto a estimativa para o
número de idosos é de crescimento, a quantidade
de crianças de até 4 anos em 2060 deve
representar praticamente a metade do total
registrado na década de 80.
Em 1980, o Brasil tinha 16.942.583 de
crianças de 0 a 4 anos, segundo o IBGE. A previsão

Suspensos os efeitos de
decisão em dissídio
coletivo julgado sem a
concordância do sindicato
patronal
O presidente do Tribunal Superior do
Trabalho, ministro Ives Gandra Martins Filho,
deferiu pedido de efeito suspensivo formulado
pelo Sindicato das Indústrias Têxteis do Estado do
Rio Grande do Sul contra decisão do Tribunal
Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) em dissídio
coletivo
ajuizado
pela
Federação
dos
Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e
Tecelagem e os sindicatos da categoria em Porto
Alegre, Bagé e Santana do Livramento (RS) sem a
concordância da entidade patronal. O reajuste de
6,34% deferido pelo Regional fica suspenso até o
julgamento do mérito do recurso do sindicato das
empresas pela Seção Especializada em Dissídios
Coletivos (SDC) do TST.
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No pedido, o Sindicato das Indústrias afirma
que o TRT rejeitou a preliminar de ausência de
comum acordo, prevista no artigo 114, parágrafo
2º, da Constituição Federal para o ajuizamento do
dissídio coletivo, e julgou a demanda. Além do
reajuste, a decisão fixou o piso profissional em R$
1.030, alterou a data-base da categoria de
novembro para fevereiro e definiu desconto
assistencial a todos os empregados, sindicalizados
ou não. "A expressão ‘de comum acordo' não
representa uma excludente do direito de agir das
partes", decidiu o Regional, assinalando que houve
negociação prévia ao ajuizamento do dissídio,
ainda que sem consenso.
O sindicato patronal recorreu ao TST contra
essas cláusulas e, por isso, pediu a suspensão de
seus efeitos, apontando risco iminente de as
empresas serem compelidas a cumprir as
determinações antes do julgamento do recurso.
Decisão - Ao suspender os efeitos da
decisão, o ministro Ives Gandra Filho destacou a
presença concomitante dos dois requisitos
necessários para o deferimento do pedido: a
iminência de prejuízo à parte e a plausibilidade
jurídica do direito alegado. Quanto ao primeiro
ponto, observou a impossibilidade de recuperação
de eventuais valores pagos, caso as cláusulas sejam
cassadas, e a possibilidade de ajuizamento de
ações de cumprimento pelos sindicatos
profissionais.
Sobre a questão do consenso, o presidente
do TST explicou que o entendimento do TRT-RS
aparentemente contraria a jurisprudência do TST.
"O entendimento pacífico no TST é o de que o
comum acordo é pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo",
afirmou, citando diversos precedentes da SDC
neste sentido. Ainda que esta concordância deva

ser manifestada na forma de petição conjunta, a
SDC interpreta a exigência de maneira flexível,
admitindo a concordância tácita, desde que não
haja oposição expressa da parte contrária. No caso,
porém, houve a recusa expressa do sindicato
patronal, o que, segundo os precedentes, resulta
na extinção do processo sem resolução do mérito.
Edital - A decisão que deu efeito suspensivo
ao recurso ordinário está contida em edital que
ficará disponível no site do TST durante 20 dias,
para ciência das partes interessadas. Processo: ES19252-08.2016.5.00.0000
Fonte: TST

Sindicato de trabalhadores
não poderá cobrar
honorários advocatícios
dos sindicalizados
O Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção Civil de Palmas-TO está
proibido de cobrar honorários de seus
sindicalizados, além de ter que contratar
advogados para prestarem assistência judiciária
integral e gratuita, conforme previsto na Lei Nº
5.584/70. A antecipação de tutela ocorreu em Ação
Civil Pública movida pelo Ministério Público do
Trabalho que ingressou com pedido urgente na 1ª
Vara do Trabalho de Palmas, após constatar a
captação irregular de clientes pelo sindicato.
Segundo a juíza Eliana Pedroso, titular da 1ª
vara, “os réus beneficiam-se da condição – informal
e conhecida pela categoria – de advogados do
sindicato para impor respeito e angariar clientes,
utilizando-se das instalações, mas sem prestar
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assistência jurídica gratuita determinada pela lei”,
apontou.
Os sindicalizados pagavam 30% de
honorários, e existem elementos suficientes que
demonstram "o perigo e dano aos empregados
assistidos pelo sindicato réu, e pretende com a
presente ação fazer cessar a conduta lesiva a toda
a categoria de empregados vinculados ao sindicato,
impedindo que as infrações se repitam”.
Assim, foi designada audiência para o dia
27/10, tendo o sindicato que se abster,
“imediatamente, de desvirtuar o instituto de
assistência judiciária previsto na Lei 5.584/70 por
meio de indicação, nomeação ou manutenção em
seus quadros ou cadastros de advogados que
cobrem dos membros das categorias valores
referentes a honorários contratuais ou qualquer
remuneração pelo seu trabalho”.
Também deverão ser afixados avisos no
mural do sindicato, bem como nas mídias sociais
eletrônicas, contendo as determinações da juíza,
sob pena de ser multado em R$ 5 mil por dia, no
caso de descumprimento da decisão. Processo Nº
0003455-35.2016.5.10.0801 (PJe-JT)
Fonte: Âmbito Jurídico
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