
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu suspender todos os 
processos do país em que se discutem demissões imotivadas de funcionários públicos contratados por 
concurso. Na prática, os empregados de estatais e de sociedades de economia mista admitidos por 
concurso não podem ser demitidos sem motivo enquanto o plenário da Corte não definir se esta ação das 
empresas é constitucional. A definição da matéria pode repercutir na Petrobras e na Caixa Econômica 
Federal. “Decreto a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da 
questão em tramitação no território nacional”, escreveu Moraes no despacho. A decisão foi proferida em 
recurso de empregados demitidos em 1997 pelo Banco do Brasil. Eles tiveram recurso negado pelo 
Tribunal Superior do Trabalho (TST). 

No recurso, os autores argumentaram que sociedades de economia mista não podem praticar a dispensa 
imotivada de seus funcionários, já que obedecem aos princípios constitucionais da legalidade, da 
moralidade e da publicidade, do artigo 37 da Constituição Federal. Eles sustentam também que há 
precedente do plenário do STF segundo o qual essas empresas devem motivar as demissões. 

Já o argumento do Banco do Brasil é de que empresas públicas estão submetidas ao regime jurídico das 
empresas privadas e, portanto, não precisam de motivação em seus atos administrativos. 

Em dezembro, Moraes, relator do caso, decidiu que a matéria é constitucional. “Os consistentes 
argumentos colocados pela parte agravante recomendam que a matéria tenha sua repercussão geral 
apreciada”, disse, em despacho na ocasião. “De fato, está presente matéria constitucional de indiscutível 
relevância, com potencial de afetar milhares de relações de trabalho e de repercutir na atuação dos bancos 
públicos no mercado financeiro.” 

Fonte: Rede Brasil Atual – http://cnti.org.br/html/noticias.htm 
 

A produtividade por hora trabalhada no país, calculada pela Fundação Getulio Vargas (FGV), recuou 1,1% 
no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o primeiro trimestre de 2018. O dado é calculado 
com base nas Contas Trimestrais e na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad), divulgadas 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

No trimestre anterior, a produtividade havia crescido 0,1%. Considerando-se os grandes setores da 
economia, apenas a agropecuária teve alta na produtividade do trabalho na comparação do primeiro 
trimestre do ano com o mesmo período de 2018 (0,4%). Na indústria e nos serviços, houve recuo de 1,2% 
no período. No acumulado de quatro trimestres, a produtividade no trabalho recuou 0,3%. Entre os setores, 
apenas os serviços tiveram queda nesse tipo de comparação (-0,8%). Na indústria, houve crescimento de 
0,6% e, na agropecuária, 1,5%. 

Fonte: Agência Brasil – http://cnti.org.br/html/noticias.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sinopse Sintius – 18/06/2019 

Projeto de lei (PL 3469/2019) determina que as entidades do chamado Sistema S criem ações de apoio à 
população idosa, especialmente destinadas às pessoas que precisam de ajuda para as tarefas diárias. O 
projeto é de autoria do senador Jorge Kajuru (PSB-GO) e aguarda relator na Comissão de Direitos 
Humanos.  
Fonte: Agência Senado – http://cnti.org.br/html/noticias.htm 

 

De 2014 a 2019, os 10% mais ricos da população elevaram de 49% para 52% a fatia da renda do trabalho, 
no Brasil, apesar da crise econômica vivida pelo país. Por outro lado, os 50% mais pobres, que antes da 
crise ficavam com 5,74% da renda do trabalho, viram esse percentual cair para apenas 3,5%, no primeiro 
trimestre, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre-
FGV) divulgado hoje pelo jornal El Pais Brasil.  
Segundo o levantamento, após o período de recessão, quando o Produto Interno Bruto (PIB) caiu cerca de 
9%, entre 2014 e 2016, os 10% mais ricos já acumularam crescimento na renda de 3,3%, se tornando mais 
ricos que antes da crise. Ao mesmo tempo, os 50% mais pobres perderam 20% da renda no período pós-
recessão, agravando o quadro de desigualdade. O total de desempregados atingiu 13,177 milhões, em abril, 
segundo o IBGE. Já o PIB, soma das riquezas do país, recuou 0,2%, nos primeiros três meses do governo 
Bolsonaro, em relação ao final de 2018.  
Com queda na produção, concentração de renda e sem trabalho, o número de famílias endividadas no 
Brasil já chega a 63,4%, maio, com aumento de 4,4% em relação a igual período do ano passado. Devido a 
essas flutuações, o índice Gini, que mede a desigualdade de renda nos países, registrou o valor de 0,6257 
para março de 2019. É a pior marca desde 2012, quando o índice passou a ser medido com base na 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, do IBGE. De 0 a 1, quanto maior o Gini, mais 
desigual é uma sociedade. 
Leia mais: Rede Brasil Atual – http://cnti.org.br/html/noticias.htm 

A greve geral da última sexta-feira (14) foi “muito positiva“, na avaliação das centrais sindicais, que agora 
se preparam para ir a Brasília, possivelmente na semana que vem, para entregar aos presidentes da 
Câmara e do Senado abaixo-assinado contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 6, que muda as 
regras da Previdência. Mesmo com alterações no texto feitas pelo relator, deputado Samuel Moreira 
(PSDB-SP), os dirigentes mantêm as críticas ao projeto. Eles se reuniram na tarde desta segunda-feira (17) 
em São Paulo, na sede do Dieese, para avaliar a paralisação e organizar os próximos passos. Ao final de 
duas horas de encontro, com representantes de 10 centrais, foi divulgada uma nota sobre a greve.  
“Houve mudanças importantes (no texto da PEC 6), com a retirada da capitalização e em parte da 
desconstitucionalização”, afirmou o diretor técnico do Dieese, Clemente Ganz Lúcio. “Mas na essência as 
regras paramétricas foram mantidas. E são perversas para os trabalhadores “, acrescentou. O instituto 
deve publicar nesta terça-feira uma nota técnica sobre o relatório apresentado pelo deputado tucano na 
comissão especial que analisa o projeto do governo.  
O secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, o Juruna, disse que o movimento de sexta 
“teve capilaridade no país todo”. “A unidade das centrais foi fundamental”, afirmou. Segundo ele, as 
mudanças incluídas no relatório, ainda que insuficientes, “foram fruto das mobilizações dos 
trabalhadores”. Um dos alvos das centrais é a questão da idade mínima. “A greve mostrou que a classe 
trabalhadora pode derrotar essa proposta”, disse o secretário-geral da CUT, Sérgio Nobre, segundo a 
Agência Sindical. “Foi pujante e ampliou sua ação para o interior.” Também estiveram no Dieese dirigentes 
da CSB, CSP-Conlutas, CTB, Intersindical (duas) e da Nova Central. Eles voltarão a se reunir, no mesmo 
local, na próxima segunda-feira (24). 
Leia mais: Rede Brasil Atual – http://cnti.org.br/html/noticias.htm 
 

 

 

 

 

 


