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Alerta contra retrocesso nos direitos
trabalhistas domina 14ª Conferência
Nacional dos Vigilantes

Pautas referentes aos interesses dos trabalhadores foram debatidas durante Conferência

Autoridades e especialistas avaliam com
pessimismo a possibilidade de avanços na
política trabalhista do governo federal. A análise
foi feita durante a abertura da 14ª Conferência
Nacional dos Vigilantes, na quinta-feira (3),
em Brasília. O evento foi organizado pela
Confederação Nacional dos Vigilantes (CNTV) e
reuniu lideranças sindicais de todo o país.
O deputado distrital e diretor da CNTV,
Chico Vigilante (PT-DF) avalia que a batalha
em andamento neste momento é para evitar a
retirada de direitos trabalhistas com os rumos
adotados pelo novo governo. O parlamentar
também alertou para a necessidade de
mobilização da categoria. “Para que a gente
possa voltar a sonhar com liberdade e conquista

de direitos”, afirmou.
Para o ex-presidente da Petrobras, Sérgio
Gabrielli, a conjuntura atual é muito negativa
com a derrota dos partidos de esquerda nas
eleições municipais e com o avanço de pautas
conservadoras. “A minha visão é pessimista
em relação aos avanços dos direitos dos
trabalhadores e sociais”, avalia.
O ex-ministro do Trabalho, Ricardo Berzoini,
destacou que há um processo internacional
para fazer retroceder uma série de conquistas
sociais e retomar um papel de predominância
dos EUA na América Latina. “Os desafios que
temos pela frente são enormes”, aponta o exministro.
Fonte: CNTV
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Perigo à vista: STF pode
detonar a CLT e liberar geral a
terceirização. Votação é dia 9
Supremo vai julgar se é permitido ou não terceirizar as atividades-fim, ou
seja, liberar geral a terceirização

Perigo à vista para os direitos trabalhistas. Na
próxima quarta-feira, dia 9, o Supremo Tribunal
Federal vai julgar ação que decidirá se é
permitido ou não a terceirização nas atividadesfim.
Caso o Supremo decida que esse tipo de
terceirização é permitida, irão por terra todos
os esforços feitos ao longo dos anos para tentar
regulamentar essa forma de contratação de
trabalhadores e trabalhadoras no Brasil.
Tal decisão, segundo especialistas, vai
desestruturar por completo o mercado de
trabalho, abrindo caminho para que toda e
qualquer empresa terceirize todos os seus
trabalhadores e trabalhadoras. Com todos os
prejuízos que isso causará aos brasileiros.
“Se o STF seguir a tendência de seus últimos
julgamentos, nós vamos perder”, prevê o
advogado trabalhista José Eymard Loguercio,

assessor da CUT. “Caso isso aconteça, não será
necessário mais projeto de lei, de debate. Não
será necessário sequer o Legislativo”, completa
ele.
A prática tem demonstrado que os
terceirizados ganham menos, trabalham mais e
são os que mais sofrem acidentes de trabalho.
Segundo pesquisa do Dieese, os salários dos
terceirizados são, em média, 25% mais baixos
que os dos contratados diretos, e a carga
semanal é superior em três horas, em média.
No quesito segurança, os dados também são
ruins. Em 2013, por exemplo, das 99 mortes
registradas durante o expediente na construção
civil, 79 eram terceirizados.
Isso ocorre, basicamente, porque a empresa
contratante não assume responsabilidade sobre
os terceirizados, o que fica a cargo da empresa
terceirizada. Como forma de conter gastos, são
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relegados a segundo plano os salários, carga
Fim da CLT
Para o ministro do Tribunal Superior do
horária e saúde e segurança.
E, via de regra, quando uma empresa Trabalho Luiz Philippe Vieira de Mello Filho,
terceirizada fecha as portas, a contratante não se a decisão for concretizada, significará o fim
da CLT. “Primeiro porque ataca diretamente
assume as dívidas trabalhistas.
os artigos 2 e 3 da lei, que definem quem é
empregador e quem é empregado. Isso também
Você embarcaria nessa?
vai pulverizar a estrutura sindical, pois todos
Até o momento, a terceirização na atividadeserão transformados em terceirizados. Com
fim não é permitida. Atividade-fim é aquela isso, as conquistas das categorias, celebradas
ligada diretamente ao produto final ou serviço em contratos coletivos, perderão seu valor”, diz.
principal de uma determinada empresa ou
O secretário-geral da CUT, Sérgio Nobre,
organização. Numa companhia aérea seria, informa que a Central está concentrando
por exemplo, o piloto, o copiloto e o chefe esforços para realizar uma mobilização diante
da manutenção. Num hospital, o cirurgião do STF, no dia 9. Talvez o tema não seja decidido
e o anestesista. Se terceirizados, serão mal em uma única sessão, informa Eymard. Mesmo
remunerados, terão estafa por excesso de assim, diz ele, o processo pode ser muito rápido.
A ação que será julgada pelo STF foi movida
trabalho e seus instrumentos serão precários.
pela empresa Cenibra, exploradora e produtora
Se for liberada pela instância máxima do
de celulose de Minas Gerais. A Cenibra já havia
Judiciário brasileiro, a terceirização na atividadeperdido uma ação no Tribunal Superior do
fim fará, nas palavras de Eymard, “perder o Trabalho, mas não se contentou e recorreu ao
sentido de uma regulamentação mais ampla Supremo. A vitória da Cenibra abriria precedente
do mercado”. Em outras palavras, será o início irrecorrível. “Nada mais poderá ser feito. Nem em
do desmonte total dos direitos trabalhistas tal instâncias internacionais”, alerta Luiz Philippe.
como conhecidos hoje.
Fonte: CUT

TST afasta exigência de presença da
entidade de classe patronal para a
instauração de dissídio coletivo
A Seção Especializada em Dissídios Coletivos
(SDC) do Tribunal Superior do Trabalho entendeu
que não tem sustentação legal a exigência de
participação da entidade de classe patronal
para a instauração de dissídio coletivo. Embora
afastando este fundamento, adotado pelo
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS),
a SDC manteve decisão que extinguiu dissídio
coletivo ajuizado pelo Sindicato dos Marítimos
do Rio Grande e São José do Norte (RS) contra
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Tugbrasil Apoio Portuário S.A., uma vez que Mas, para a relatora, a única interpretação
ele foi instaurado quando a empresa já tinha possível desse dispositivo é a de que a exigência
encerrado suas atividades no RS.

se restringe ao segmento do trabalhador, “já que

O dissídio coletivo foi instaurado diretamente a empresa, por atuar como ente coletivo, pode
contra a empresa, sem indicação do sindicato ou não estar representada pela associação
patronal, a fim de fixar condições de trabalho sindical”.
para o biênio 2014/2015. O processo foi extinto

O artigo 857 da CLT, segundo Calsing, deve

pelo TRT, sem exame do mérito, porque o polo ser interpretado em harmonia com o artigo 616,
passivo da ação era integrado apenas por que dispõe que os sindicatos das categorias
uma empresa, “sem a necessária presença da econômicas ou profissionais e as empresas,
entidade sindical, federativa ou confederativa inclusive as que não tenham representação
que a represente”.

sindical, “quando provocados, não podem

No recurso ao TST, o sindicato argumentou recusar-se à negociação coletiva”. O parágrafo 2º
que não havia entidade patronal na base desse dispositivo prevê ainda que, persistindo
territorial do litígio. Como a empresa encerrou a recusa à negociação coletiva, “é facultada
as operações de sua filial no Rio Grande (RS) aos sindicatos ou empresas interessadas a
em agosto de 2014, o dissídio envolvia apenas instauração de dissídio coletivo”.
dois empregados com estabilidade sindical,
que teriam contratos de trabalho vigentes,

Efetividade da decisão

recebendo salários defasados.

A relatora, porém, destacou que o dissídio
coletivo foi instaurado após o prazo de 60 dias

TST

previsto na CLT, quando já não havia filial da

Para a relatora do recurso, ministra Maria empresa na área de jurisdição do TRT-RS nem
de Assis Calsing, a exigência da presença da trabalhadores sobre os quais devessem incidir
entidade patronal para a instauração do dissídio as novas condições de trabalho, considerandonão tem amparo legal. Uma vez que o artigo se,

para

tanto,

a

categoria

profissional

611, parágrafo 1º, da CLT faculta aos sindicatos correspondente e não alguns trabalhadores que
de trabalhadores celebrar acordos coletivos detinham estabilidade provisória. “A prolação
com empresa da correspondente categoria de uma sentença normativa para contemplar
econômica, “por óbvio pode instaurar instância apenas
em desfavor dela”, ressaltou.

da

dois

categoria

trabalhadores,
profissional

por

destacados
condições

A decisão regional se baseou no artigo 857 estritamente particulares, não se coaduna com
da CLT, segundo o qual “a representação para a ideia de direito coletivo”, concluiu.
instaurar a instância em dissídio coletivo

A decisão foi unânime.

constitui prerrogativa das associações sindicais”.
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