
O ministro do Trabalho de Michel Temer, Caio Vieira de Mello, aprovou um parecer jurídico que considera 
“ilusório argumento” a extinção da pasta a fim de tornar as relações econômicas “mais livres” no Brasil. O 
governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), vai tirar da área o status de ministério. Na segunda-feira 
(3), foi anunciada a incorporação das atribuições da pasta à Economia, Justiça e Cidadania.  
De autoria do advogado da União Moacir Barros, o texto publicado na sexta- -feira (30) no Diário Oficial da 
União diz que o fim da pasta é “incompatível com a Constituição”. Ele destaca três artigos que serão 
violados. “Eventual desmembramento e dissolução das atribuições do Ministério do Trabalho em outras 
partes teria o condão de repercutir negativamente na eficiência da promoção de políticas públicas de 
trabalho e emprego do país, em contrariedade ao artigo 37, caput, da Constituição”, escreve Barros. Esse 
artigo trata, no que se chama no direito, do princípio da eficiência da administração pública, introduzido 
pela emenda 19, de 1998. O advogado da União, chancelado pelo ministro, também afirma que o fim da 
pasta “atenta contra o artigo 10, da Constituição, que estabelece a participação dos trabalhadores e 
empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou 
previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação”. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral - 05/12/2018 

  

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo - 05/12/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/12/2018 
Disponível no site http://www.sintius.org.br  

 



 

Sinopse Sintius 05/12/2018 

Desde 26 de novembro, o INSS vem depositando, junto com o pagamento mensal, a segunda parcela do 
chamado abono anual ou 13º salário. É importante destacar que é nessa parcela que ocorre, de acordo 
com a legislação tributária, o desconto de Imposto de Renda. Por esse motivo, a segunda parcela do 13° 
salário não corresponde a 50% do valor do benefício. A primeira parcela, que correspondeu a 50% do valor 
de cada benefício foi antecipada para os segurados em agosto deste ano. Quem recebe – Por lei, tem 
direito ao 13º quem, durante o ano, recebeu benefício previdenciário de aposentadoria, pensão por morte, 
auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio- -reclusão ou salário-maternidade. No caso de auxílio-doença e 
salário- -maternidade, o valor do abono anual será proporcional ao período recebido. Também é importante 
destacar que aquelas pessoas que recebem benefícios assistenciais (Benefício de Prestação Continuada 
da Lei Orgânica da Assistência Social – BPC/ LOAS e Renda Mensal Vitalícia – RMV) não têm direito ao 
abono anual.  
Fonte: Jornal Diário do Litoral - 05/12/2018

A estimativa de instituições financeiras para a inflação este ano caiu pela sexta vez consecutiva. De acordo 
com uma pesquisa do Banco Central (BC), divulgada em todas as segundas-feiras, em Brasília, o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve ficar em 3,89%. Na semana passada, a projeção 
estava acertada em 3,94%. Para 2019, a projeção da inflação também caiu, passando de 4,12% para 4,11%. 
Não houve alteração na estimativa para 2020: 4%. Para 2021, passou de 3,86% para 3,78%. A meta de 
inflação, que deve ser perseguida pelo BC, é 4,5% este ano. Essa meta tem margem de erro com limite 
inferior de 3% e superior de 6%. Para 2019, a meta é 4,25% com intervalo de tolerância de 3 pontos, no caso 
entre 2,75% e 5,75%. Já para o ano de 2020, a meta está em 4%, e, para 2021, 3,75%, com intervalo de 
tolerância de 1,5 ponto percentual para os dois anos (2,5% a 5,5% e 2,25% a 5,25%, respectivamente). 
Fonte: Jornal Diário do Litoral - 05/12/2018

O cumprimento de exigência (entrega de documentos ou informações ausentes para conclusão do 
processo de requerimento de benefício) passou a ser, em 1º de dezembro, um serviço ‘agendável’. A 
alteração faz parte das ações do INSS para padronizar procedimentos, melhorar a gestão do atendimento, 
agilizar a análise dos processos e oferecer mais conforto ao cidadão. A chamada exigência ocorre quando 
a pessoa dá entrada em um pedido de benefício, como aposentadoria ou pensão, mas não é possível 
finalizar a análise do processo pela falta de algum documento. Pode ser, por exemplo, uma carteira de 
trabalho que comprove o período de contribuição, algum documento que demonstre a união estável de um 
casal, entre vários outros tipos de documentos. Assim que o cidadão estiver de posse da documentação 
solicitada pela carta de exigência solicitando a documentação complementar, basta acessar o site 
meu.inss.gov.br – agendamentos/requerimentos – ou ligar para o telefone 135, solicitando o 
agendamento para o serviço de ‘cumprimento de exigência’. Os agendamentos serão realizados no prazo 
de dez dias. Em caso de perda do prazo para apresentação de documentação, será possível realizar a 
remarcação apenas uma vez.  
Fonte: Jornal Diário do Litoral - 05/12/2018

 


