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BOLETIM 580
Brasília, 4 de junho de 2018

Ministro Fachin: fim da
contribuição obrigatória
é INCONSTITUCIONAL
Ao acabar com a obrigatoriedade da
contribuição sindical sem criar um debate
profundo sobre o sistema de sindicalização, a
reforma trabalhista coloca em risco um direito
garantido pela Constituição. Esse é o
posicionamento do ministro Edson Fachin (foto),
do Supremo Tribunal Federal, relator de 15 ações
diretas de inconstitucionalidade contra o fim do
repasse compulsório.
Fachin considerou grave a nova regra da
Lei 13.647/2017, em despacho assinado nesta
quarta-feira (30/5). Ainda assim, rejeitou pedido
de liminar para suspender dispositivos do texto,
porque a ADI está pautada para julgamento no dia
28 de junho, no Plenário da corte.
Ele se manifestou na segunda ação contra
a reforma e a primeira questionando a
contribuição facultativa (ADI 5.794), proposta pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Transportes Aquaviário e Aéreo, na Pesca e nos
Portos. Dezenas de entidades e sindicatos atuam
como amicus curiae no processo.
O ministro traçou um histórico sobre o
Direito sindical brasileiro e afirmou que o modelo
de sindicalismo criado pela Constituição sustentase em um tripé formado por unicidade sindical,
representatividade obrigatória e custeio das
entidades sindicais por meio de um tributo. Este

último é a contribuição sindical, expressamente
autorizada pelo artigo 149, e imposta pela parte
final do inciso IV, do artigo 8º, da Constituição da
República.
“Assim sendo, na exata dicção do texto
constitucional, é preciso reconhecer que a
mudança de um desses pilares pode ser
desestabilizadora de todo o regime sindical”,
afirma o ministro.
Para o julgador, o legislador
não observou o quadro geral da situação sindical
ao acabar com o tributo sem oferecer um período
de transição para a implantação de novas regras
relativas ao custeio das entidades sindicais.
“Assim,
sob
a
perspectiva
da
inconstitucionalidade material, o argumento
também ganha relevo em face da real
possibilidade de frustrar e fazer sucumbir o
regime sindical reconhecido como direito
fundamental social pelo constituinte de 1988”,
diz.
Fachin
declarou
que
“admitir
a
facultatividade da contribuição, cuja concepção
constituinte tem sido historicamente da
obrigatoriedade, pode, ao menos em tese,
importar um esmaecimento dos meios
necessários à consecução dos objetivos
constitucionais impostos a estas entidades”.
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O ministro considerou ainda que a
mudança no tributo representa renúncia fiscal
pela União, que por isso deveria ter
expressamente indicado a estimativa do impacto
orçamentário e financeiro aos cofres públicos,
com base no artigo 113 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
Outro debate - O Supremo já começou a
julgar outra ação contra a Lei 13.647/2017, na
qual a Procuradoria-Geral da República quer
derrubar trecho que obriga a quem perder litígios
pagar
custas
processuais
e
honorários
advocatícios e periciais de sucumbência, mesmo
se a parte for beneficiária da Justiça gratuita.
Assim como na análise sobre a
contribuição sindical, Luiz Edson Fachin
considerou inconstitucional qualquer mudança
legislativa que restrinja o acesso à Justiça.
Para o ministro Luís Roberto Barroso,
relator desse outro processo, os dispositivos
questionados pela PGR são válidos por fazerem
com que trabalhadores sejam mais responsáveis
antes de procurar a Justiça do Trabalho. O
julgamento foi suspenso por pedido de vista do
ministro Luiz Fux.
Fonte: Consultor Jurídico

Centrais lançam dia 6 a
“Nova Agenda da Classe
Trabalhadora”
O documento, parte de ação conjunta das
centrais sindicais (CTB, CSB, CUT, Nova Central,
Força Sindical, UGT e Intersindical) em parceria com
o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômicos), contém 20 pontos

sobre os desafios do Brasil de hoje, sobretudo após
a agenda regressiva implementada por Michel
Temer em 2 anos de gestão ilegítima.
O secretário-geral da Força Sindical João
Carlos Gonçalves, Juruna, ressalta que o momento
exige reflexão e atitude dos dirigentes sindicais com
relação às mudanças nas relações de trabalho, nas
formas de produção e comércio, e no financiamento
sindical.
“Voltamos 20 anos em 2 e o objetivo do
documento é apresentar as propostas da classe
trabalhadora para a próxima etapa da luta. Com
esse documento, o Fórum das Centrais ratifica que
não aceitará nenhum projeto que não esteja
comprometido com um projeto de país que tenha
como centro a retomada do crescimento, com
geração de emprego, valorização do trabalho e
distribuição de renda”, ressaltou Adilson Araújo,
presidente da CTB.
Francisco Pereira de Souza Filho, Secretário
de Organização e Políticas Sindicais da UGT destaca
que o momento é propício para que os
trabalhadores reafirmem a posição diante dos teus
interesses.
O lançamento da “Agenda prioritária da
Classe Trabalhadora 2018” vai começar às 10 horas,
na sede do Sindicado dos Químicos de São Paulo, na
Rua Tamandaré, 348, na Liberdade.
Fonte: Diap
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Ministério do Trabalho
suspende concessão de
registros sindicais
O Ministério do Trabalho suspendeu sextafeira (1º) por 30 dias as análises, publicações de
pedidos, publicações de deferimento e
cancelamentos de registro sindical. A portaria com
a medida foi publicada no Diário Oficial da União.
Caso haja necessidade administrativa, a
suspensão pode ser prorrogada por mais 30 dias.
Estão excluídos da medida os processos com
determinação
judicial
para
cumprimento
imediato.
A publicação ocorreu depois que, na
quarta-feira (30), a Polícia Federal realizou
operação para investigar a existência de um
esquema de concessão fraudulenta de registros
sindicais junto ao Ministério do Trabalho, obtidos
mediante a indicação de políticos.
Os gabinetes dos deputados federais Jovair
Arantes (PTB-GO), Wilson Filho (PTB-PB) e Paulo
Pereira da Silva (SD-SP) foram alvos de busca e
apreensão.
Na portaria, o Ministério do Trabalho dá
dez dias para que a Coordenação-Geral de
Registro Sindical, a Coordenação-Geral de
Relações do Trabalho e a Coordenação-Geral de
Informações de Relações do Trabalho e
Contribuição Sindical informem todos os
processos acautelados em seus setores,
informando data de entrada e a ordem
cronológica de datas assinadas nos últimos 30
dias.
Mandado de prisão - O atual secretárioexecutivo do Ministério do Trabalho, Leonardo

José Arantes, segundo na hierarquia da pasta, está
na lista dos que tiveram mandados de prisão
expedidos no âmbito da Operação Registro
Espúrio.
Ele só não foi preso no último dia 30 pela
Polícia Federal (PF) porque está na Inglaterra, em
viagem de trabalho, como informou em sua
página nas redes sociais. Segundo o Ministério do
Trabalho, a previsão é que Arantes retorne no fim
de semana.
A PF diz que está em contato com Arantes,
que está em missão oficial no exterior, e que a
expectativa é que ele se entregue às autoridades
até domingo.
Fonte: Agência Brasil

Desemprego sobe para
17,5% na região
metropolitana de SP
Pesquisa da Fundação Sistema Estadual de
Análise de Dados (Seade), com a colaboração do
Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos (Dieese), indica um
crescimento na taxa de desemprego de 16,9% em
março para 17,5% em abril na região
metropolitana de São Paulo.
O desemprego aberto, que reúne os que
procuram trabalho durante o mês, subiu de 13,6%
para 14,5%, e o desemprego oculto, agrupando os
que não procuram vagas, caiu de 3,3% para 3,0%.
O número de desempregados foi estimado
em 1,943 milhão, crescimento de 83 mil em
relação a março.
A taxa de desempregou subiu na capital
paulista, passando de 16,3% em março para 16,8%
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em abril. Na região de Guarulhos e Mogi das
Cruzes, ela foi de 20,5% para 21,9%, e ficou
estável no ABC Paulista (de 16,6% para 16,5%).
O nível de ocupação não variou (0,1%) e o
contingente de ocupados foi estimado em 9,159
milhões de pessoas.
O número de assalariados ficou estável,
com aumento da carteira de trabalho assinada
(0,7%) no setor privado. O total de trabalhadores
autônomos também aumentou 0,7% e de
empregados domésticos, subiu 3,1%.
Fonte: Agência Brasil

Trabalhadores têm até 29
de junho para sacar abono
salarial de 2016
Os trabalhadores que ainda não sacaram o
abono salarial ano-base 2016 têm até o dia 29 de
junho para retirar o dinheiro. Mais de dois
milhões de pessoas com direito ao benefício ainda
não resgataram o recurso. Elas representam cerca
de 10% do total e a quantia disponível chega a R$

1,75 bilhão. De acordo com Ministério do Trabalho,
o prazo não será prorrogado.
Os empregados da iniciativa privada,
vinculados ao Programa de Integração Social (PIS),
sacam o dinheiro nas agências da Caixa Econômica
Federal. Para os funcionários públicos vinculados ao
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (Pasep), a referência é o Banco do Brasil.
O abono salarial de 2016 começou a ser pago
em 27 de julho de 2017. Desde então, 22,14 milhões
de trabalhadores receberam o dinheiro. Até 30 de
abril, os valores sacados somam R$ 16,38 bilhões.
Quase metade do valor ainda disponível está
na região Sudeste, onde mais de um milhão de
trabalhadores não sacaram o recurso. A segunda
região com maior número de pessoas com valores a
receber é o Nordeste.
Os valores destinados ao abono salarial que
não forem sacados retornarão para o Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT), para pagamento de
seguro-desemprego e do abono salarial do próximo
ano.
Quem tem direito - Para ter direito ao abono
do PIS/Pasep é necessário ter trabalhado
formalmente por pelo menos um mês em 2016 com
remuneração média de até dois salários mínimos.
Além disso, o trabalhador já deveria estar inscrito no
PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter tido seus
dados informados corretamente pelo empregador
na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).
A quantia que cada trabalhador tem para
receber é proporcional ao número de meses
trabalhados formalmente no ano-base, e varia de R$
80 a R$ 954. Quem trabalhou durante todo o ano
recebe o valor cheio. Quem trabalhou por apenas 30
dias recebe o valor mínimo.
Fonte: Agência Brasil
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Redução da jornada de
trabalhador com filho
deficiente aprovada na CDH
O trabalhador do setor público e da
iniciativa privada que tenha filho deficiente
poderá ter sua jornada de trabalho reduzida. Esse
é o teor do Projeto de Lei do Senado (PLS)
110/2016, aprovado na Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa (CDH) do
Senado Federal. A matéria segue para análise
terminativa na Comissão de Assuntos Sociais
(CAS).
De autoria do senador Waldemir Moka
(PMDB-MS), o projeto altera a Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) para que o trabalhador que
possua filho com deficiência tenha sua jornada de
trabalho reduzida em 10% sem prejuízo de sua
remuneração.
O texto considera pessoa com deficiência
aquela que tem impedimentos de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, que a incapacita
para a vida independente e para o trabalho.
A redução da jornada de trabalho se dará
mediante requerimento escrito formulado
perante o empregador, devidamente instruído
com laudo médico elaborado pelos peritos do
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e
certidão de nascimento do filho com deficiência.
O benefício terá que ser renovado a cada
dois anos. A redução da jornada de trabalho será
considerada como tempo de efetivo exercício para
todos os fins legais – ou seja, não poderá ter
interferência nas férias ou na aposentadoria.
Fonte: Agência Senado

TST afasta limitação
de tempo de sobrejornada
para pagamento do
intervalo a mulher
A Oitava Turma do TST reconheceu a uma
auxiliar da Mondelez Brasil Ltda. o direito a horas
extras decorrentes do intervalo de 15 minutos do
artigo 384 da CLT sempre que houve extrapolação da
jornada contratual, independentemente do tempo de
trabalho extraordinário. O artigo 384 prevê o período
de descanso para mulheres entre o término da jornada
habitual e o início das horas extras.
Ao prover o recurso de revista da auxiliar, a
Turma reformou decisão do Tribunal Regional do
Trabalho da 9ª Região (PR) que havia deferido o
pagamento do intervalo apenas quando o tempo de
sobrejornada ultrapassasse 30 minutos da jornada
habitual. Para o TRT, na ausência desse parâmetro, "o
benefício se traduziria em prejuízo à trabalhadora, que
demoraria muito mais para sair do trabalho quando
necessitasse de alguns minutos para acabar seu
serviço”.
Fonte: TST
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