[

BOLETIM 421
Brasília, 29 de agosto de 2017

Mazinho condena desvio
de recursos do segurodesemprego: “é um crime
contra o trabalhador”
Reportagem publicada na última edição da
Revista IstoÉ detalha relatório final de uma forçatarefa federal que desvendou a ação de uma
quadrilha integrada por funcionários do Ministério
do Trabalho que, em todo país, agem para fraudar
recursos do seguro-desemprego.
O presidente da CONTRICOM, Francisco
Chagas
costa
–
Mazinho,
condenou
veementemente a prática: “é um crime acima de
tudo contra o trabalhador, pois são recursos
apropriados pelo Estado mas que saem do bolso
dos que trabalham em nosso país”.
Segundo a matéria, depois de 8 meses de
trabalho, foram descobertos que pelo menos 35
mil benefícios foram concedidos de maneira ilegal.
Os pagamentos chegaram a R$ 174,5 milhões. O
Ministério já bloqueou esses pagamentos e o
golpe, se não fosse identificado, poderia causar
um prejuízo aos cofres públicos de R$ 1 bilhão até
o final de 2017.
“O mais grave nisso tudo, afirmou
Mazinho, é constatarmos que os responsáveis que
já foram identificados pela fraude chegaram aos
seus cargos por indicação política, que, por
omissão ou ação, permitiram o desvio do dinheiro

do trabalhador”. Segundo as apurações, há
envolvimento
de
autoridades
federais,
governadores e prefeitos de vários partidos
políticos.
Os casos mais escandalosos aconteceram
nos Estados do Maranhão, em Alagoas e em
Goiás, onde servidores suspeitos de participar do
crime foram indicados politicamente por ex e
atuais governadores, como Roseana Sarney (MA),
Alcides Rodrigues (GO) e Renan Calheiros Filho
(AL).
“É um absurdo esse tipo de prática e, nós,
representantes dos trabalhadores, só podemos
exigir que as autoridades policiais e judiciárias
aprofundem a investigação, identifiquem todos os
responsáveis por esses crimes, doa a quem doer”,
afirma Mazinho, que finaliza: “o trabalhador
brasileiro já está sendo duramente penalizado
pelo desemprego e a retirada de direitos, sendo
inadmissível que seus recursos sejam desviados
para favorecer essas quadrilhas políticas”.
Fonte: Comunicação CONTRICOM
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Janot abre primeira ação
no Supremo contra pontos
da reforma trabalhista
O procurador-geral da República, Rodrigo
Janot, protocolou no Supremo Tribunal Federal
(STF) uma ação direta de inconstitucionalidade
(ADI) contra alguns dispositivos da lei da reforma
trabalhista. Trata-se do primeiro processo que
questiona alguns dos mais de 100 pontos
modificados em julho na Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT).
Na ação, protocolada na noite de sextafeira (25) e cujo conteúdo foi disponibilizado nesta
segunda-feira (28), Janot questiona os artigos 790B, 791-A e 844 da CLT, que normatizam alguns
pontos do processo trabalhista.
Os artigos questionados preveem algumas
situações em que fica a cargo do sucumbente –
aquele que perde uma ação trabalhista – o dever
de arcar com os custos do processo e honorários
advocatícios, mesmo que a parte derrotada
comprove não ter condições de pagar, sendo
beneficiária da Justiça gratuita.
Por exemplo, se o derrotado na ação
conseguir obter recursos ao ganhar um outro
processo trabalhista, esse dinheiro deverá ser
usado para pagar as custas da ação em que foi
derrotado. Da mesma forma, se o sucumbente
adquirir condições financeiras de arcar com tais
custas no prazo de dois anos após a derrota, pode
ser obrigado a pagá-las.
Para Janot, tais dispositivos da nova CLT
“apresentam inconstitucionalidade material, por
impor restrições inconstitucionais à garantia de

gratuidade judiciária aos que comprovem
insuficiência de recursos, na Justiça do Trabalho”.
“Com propósito desregulamentador e
declarado objetivo de reduzir o número de
demandas perante a Justiça do Trabalho, a
legislação avançou sobre garantias processuais e
viola direito fundamental dos trabalhadores
pobres à gratuidade judiciária, como pressuposto
de acesso à jurisdição trabalhista”, escreveu o
procurador-geral da República.
Na ADI, Janot pede que seja concedida
uma decisão liminar (provisória) para suspender
de imediato os trechos da reforma trabalhista que
preveem a possibilidade de que, mesmo
atendendo aos critérios de acesso à Justiça
gratuita, o derrotado numa ação trabalhista seja
obrigado a arcar com as custas do processo.
A ação deve ser distribuída nesta segundafeira (28), podendo ser relatada por qualquer um
dos ministros do STF, com a exceção da
presidente, ministra Cármen Lúcia, que devido às
suas funções especiais fica excluída do sorteio.
Fonte: Agência Brasil

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário
Endereço: SHCGN/CLN Quadra 710 Bloco H Loja 56 – Asa Norte – Brasília/DF CEP: 70.750-538
Fone: (61) 3037-3154 | Fax: (61) 3034-5128

[

Especialistas dizem temer
impacto social das
reformas trabalhista e
previdenciária
Representantes de entidades sindicais, dos
empregadores e dos magistrados do trabalho
debateram na Comissão de Direitos Humanos
(CDH) as consequências da entrada em vigor da
reforma trabalhista, já sancionada (Lei
13.467/2017), e da possível aprovação da reforma
da Previdência, em discussão no Legislativo. Para
quase todos os convidados, a nova legislação
aumentará a terceirização, levará à redução dos
direitos dos trabalhadores e trará impacto sobre a
arrecadação da Previdência.
O senador Paulo Paim (PT-RS), vicepresidente da CDH, lembrou que apresentou
proposta de criação de um Estatuto do Trabalho,
revogando a reforma trabalhista aprovada este
ano. Ele anunciou para o dia 14 de setembro uma
audiência na Assembleia Legislativa de São Paulo,
para discutir a situação dos “caloteiros
contumazes”, empresas que não depositam a
contribuição para a Previdência:
– Eles se apropriam do dinheiro do
trabalhador e acabam colaborando para a
quebradeira da Previdência - disse.
Um dos temas do debate foi o que
acontecerá com os direitos trabalhistas a partir de
novembro, quando entra em vigor a reforma
trabalhista. Segundo Clóvis Scherer, coordenadoradjunto do Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o
Executivo tem que se preocupar com as

consequências da exclusão de milhões de idosos
da Previdência e com a redução do valor dos
benefícios.
– O governo deveria apresentar à
sociedade uma análise dos impactos sociais, não
apenas econômicos, da reforma que está em
tramitação no Congresso – afirmou.
Guilherme Kopfer, advogado da Divisão
Sindical da Confederação Nacional do Comércio
(CNC), disse que ainda há questões em aberto em
relação à Lei 13.467, como sua aplicação aos
contratos de trabalho vigentes.
Noemia Aparecida Garcia Porto, vicepresidente da Associação Nacional dos
Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra),
manifestou preocupação com o desconhecimento
dos trabalhadores em relação à legislação
aprovada:
Proteção - O senador Hélio José (PMDBDF) afirmou que a “falência programada”, em que
empresas terceirizadas desaparecem, "dando
calote nas dívidas trabalhistas", já é um problema
comum e pode se agravar, com o estímulo à
terceirização no texto da nova lei. Hélio José
abordou ainda na situação dos trabalhadores
comissionados do serviço público. Segundo o
senador, o comissionado não tem proteção contra
o desligamento repentino. Ele lembrou que
tramita na Câmara dos Deputados uma proposta
de emenda à Constituição (PEC 53/2007),
concedendo aos comissionados direitos como
aviso prévio e seguro-desemprego.
Tanto o senador por Brasília quanto Paim
propuseram a formação de uma frente
suprapartidária em defesa dos direitos dos
trabalhadores.
Carlos Alberto Altino, representante da
Força Sindical, e outros sindicalistas convocaram
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os trabalhadores para paralisações no dia 14 de
setembro, em repúdio às reformas.
Francisco
Urbano
Araújo
Filho,
representante da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura (Contag), criticou a
aprovação, na semana passada, de um projeto de
resolução do Senado relativo ao Fundo de
Assistência ao Trabalhador Rural, o Funrural (PRS
13/2017).
Fonte: Agência Senado

Comissão especial pode
votar parecer sobre
licença maternidade em
caso de bebê prematuro

Congresso instala
comissões para analisar
regras do setor mineral

A Comissão Especial sobre Licença
Maternidade em caso de Bebê Prematuro (PEC
181/15) marcou reunião para esta quarta-feira
(30) para discussão e votação do parecer do
relator, deputado Jorge Tadeu Mudalen (DEM-SP).
A PEC, do Senado, traz apensada uma
proposta que já tramitava na Câmara (PEC 58/11),
de autoria do deputado Dr. Jorge Silva (PHS-ES).
Ambos os textos preveem que o tempo de licença
de 120 dias seja ampliado, a fim de garantir a
convivência entre mãe e filho fora do hospital.
A comissão especial poderá ainda incluir na
Constituição uma regra clara sobre aborto. Criado
em dezembro, o colegiado surgiu como resposta a
uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF)
que eventualmente abrirá precedentes para
descriminalizar o aborto realizado nos primeiros
três meses de gestação.
Fonte: Agência Câmara

Serão instaladas nesta quarta-feira (30) as
comissões mistas destinadas a examinar duas
medidas provisórias que alteram regras do setor
mineral: a MP 789/17, que altera os percentuais
da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Minerais (CFEM), como é chamado o
royalty do setor mineral; e a MP 790/17, que
amplia tempo de pesquisa mineral e exige
responsabilidade ambiental do minerador.
As comissões mistas de deputados e
senadores são criadas na primeira etapa da
análise de medidas provisórias enviadas pelo
Executivo ao Congresso. As propostas podem ser
alteradas no colegiado e precisam ser votadas
antes de seguirem para a análise dos Plenários da
Câmara e do Senado.
Fonte: Agência Câmara

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário
Endereço: SHCGN/CLN Quadra 710 Bloco H Loja 56 – Asa Norte – Brasília/DF CEP: 70.750-538
Fone: (61) 3037-3154 | Fax: (61) 3034-5128

[

Privatização da Eletrobrás
será debatida por três
comissões da Câmara

Prazo do MTE para
requerer segurodesemprego é ilegal

Três comissões da Câmara reúnem-se
nesta quinta-feira (31) para discutir com entidades
da sociedade civil, acadêmicos e governo um novo
modelo para o setor energético.
O debate, organizado pelas comissões de
Desenvolvimento
Urbano;
de
Legislação
Participativa; e do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, foi pedido pelos
deputados do PT Givaldo Vieira (ES), Erika Kokay
(DF) João Daniel (SE), Nilto Tatto (SP), Patrus
Ananias (MG) e Valmir Assunção (BA).
Os parlamentares citam com preocupação
o anúncio, pelo governo, da venda de ativos da
Eletrobrás. Tal medida, segundo eles, poderá
trazer grandes prejuízos para a população e para o
País. “No Brasil, país de dimensões continentais,
os desafios são imensos, e cada vez mais o setor
[energético] tem um papel estratégico para o
crescimento e a sustentabilidade econômica”,
afirmam.
Para os deputados, a tendência, com a
privatização da Eletrobrás, “é de que o preço da
energia para os pequenos consumidores dispare,
além da possível redução ou extinção das tarifas
sociais e de programas de universalização do
fornecimento de energia, o que compromete o
fornecimento”.

Ação civil pública ajuizada pelo Ministério
Público Federal (MPF) obteve reconhecimento da
ilegalidade nos prazos estabelecidos por
resoluções do Ministério do Trabalho para
requerimento do seguro-desemprego: solicitações
do benefício eram indeferidas em casos
protocolados após 120 e 90 dias contados da
rescisão do contrato de trabalho ou do resgate do
trabalhador da situação análoga à de escravo,
respectivamente. O pedido do MPF foi
considerado procedente pelo Tribunal Regional
Federal da 4ª Região (TRF4) e a decisão vale para
todo o Brasil.
O MPF ajuizou a ação ainda em 2014, na 4ª
Vara Federal de Porto Alegre, defendendo a
ilegalidade dos artigos que fixavam o prazo em
dois normativos do Conselho Deliberativo do
Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat),
vinculado ao Ministério do Trabalho: a resolução
nº 467/2005, que concede o seguro-desemprego
aos dispensados segundo alterações introduzidas
na Lei nº 7.998/90 e na legislação trabalhista, e a
resolução nº 306/2002, que estabelece
procedimentos para a concessão do benefício aos
resgatados da condição análoga à de escravo.
Basicamente, o MPF considerou ilegais o
estabelecimento dos prazos porque a lei do
seguro-desemprego nunca instituiu tais limites.
Apontou a impossibilidade de os regulamentos
restringirem direitos alcançados pelo Poder
Legislativo aos cidadãos ou de suprirem pretensas
lacunas. Também entendeu que o Codefat

Fonte: Agência Câmara
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extrapolou suas atribuições ao definir estes
prazos.
A 4ª Vara Federal de Porto Alegre
considerou procedente o pedido, mas a União
apelou defendendo a legalidade das resoluções e
também questionando a extensão da decisão para
todo o Brasil. Em parecer enviado ao TRF4, o MPF
argumentou que o Codefat pode explicar
condições para concessão do benefício de acordo
com os preceitos já estabelecidos em lei, porém,
em conformidade com conteúdo legal. Isso não
acontecia no caso, pois ao impor tempo para
requerer o seguro-desemprego, as resoluções
restringiram direito dos cidadãos.
A 4ª Turma do TRF4, por unanimidade,
negou o recurso da União e manteve a sentença
de primeira instância. Da decisão cabe recurso aos
tribunais superiores.
Fonte: Jusbrasil

INSS começa a convocar
aposentados por invalidez
para perícia médica

Roraima. Serão convocados aqueles com menos
de 60 anos que estão com o benefício sem revisão
há mais de dois anos. Ao todo, o governo quer
convocar 1 milhão de segurados até dezembro de
2018.
A previsão é de que as primeiras perícias
médicas comecem em setembro, considerando os
prazos de entrega das correspondências e de
contato dos beneficiários para a marcação do
agendamento.
Aqueles que receberem a carta devem
entrar em contato com o INSS pelo número 135
em até cinco dias corridos, com exceção de
domingo, e agendar a perícia. Quem não fizer o
agendamento terá o benefício suspenso.
A partir da suspensão, são contados 60
dias para que se marque a perícia. Se o
agendamento for feito nesse prazo, o benefício é
liberado até a realização da perícia. Passados os
60 dias sem que o beneficiário se manifeste, o
benefício será cessado.
Fonte: Portal EBC

O Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e o Ministério do Desenvolvimento Social
(MDS) começaram, na última sexta-feira (25), a
convocar aposentados por invalidez para a
realização de perícias médicas. A intenção é fazer
um pente-fino nos benefícios concedidos. A
economia prevista para o final do procedimento é
de R$ 10 bilhões, de acordo com o MDS.
Os aposentados serão informados sobre a
convocação por meio de cartas enviadas pelos
Correios. No primeiro lote, foram enviadas 22.057
cartas para 25 estados e o Distrito Federal, exceto

Empresa que não paga
vale-transporte deve
comprovar a renúncia
expressa do trabalhador
O vale-transporte é direito do trabalhador.
E os magistrados da 3ª Turma do Tribunal
Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-PE), em
decisão recursal, fundamentaram-se na Lei n.
7.418/85 para determinar indenização a
trabalhador que não recebia o benefício.
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Desde que o citado normativo instituiu o
vale-transporte, as empresas passaram a ser
obrigadas a pagá-lo aos seus funcionários de
acordo com os critérios descritos no regramento.
Mas, esse direito também é relativo, pois a
empresa pode demonstrar que o trabalhador
abriu mão do benefício ou declarou não ser ele
necessário.
No entanto, em análise ao caso concreto,
os integrantes da 3ª Turma constataram que o
empregador não conseguiu demonstrar sua
isenção de pagamento da obrigação, ou seja, não
apresentou provas da renúncia do ex-funcionário
ao benefício. Daí então decidiram, por
unanimidade, acompanhar o voto da relatora, a
desembargadora Maria das Graças de Arruda
França, e determinar o pagamento de indenização
ao empregado no valor dos vale-transportes não
fornecidos.
Fonte: Jusbrasil

Definida Semana Nacional
da Conciliação de 2017
A próxima edição da Semana Nacional da
Conciliação acontecerá de 27 de novembro a 1º
de dezembro. A iniciativa, promovida anualmente,
tem como objetivo solucionar conflitos de forma
pacífica e rápida por meio da conciliação.
Incluído no Código de Processo Civil de
2015 como etapa processual obrigatória, a
solução de conflitos pela via da conciliação
dispensa a atuação imediata de advogados e do
juiz, que apenas valida formalmente os acordos
negociados entre as partes. De acordo com os
dados do CNJ, existem mais de 74 milhões de

processos judiciais em tramitação no Judiciário
brasileiro.
Em 2016, foram feitas mais de 274 mil
audiências durante a Semana Nacional de
Conciliação e mais de 130 mil acordos
homologados. Desde 2006, quando o evento foi
feito pela primeira vez, já foram feitas mais de 2
milhões de audiências, alcançando cerca de R$ 10
bilhões em valores homologados.
Durante a preparação da Semana Nacional
da Conciliação, os tribunais escolhem os processos
judiciais que podem ser apresentados em
audiência de conciliação e comunicam
formalmente as partes envolvidas no conflito. Se
um cidadão quiser resolver seu caso pela
conciliação durante o mutirão, deve procurar, com
antecedência, o tribunal em que o caso estiver
tramitando.
A conciliação pode ser utilizada em quase
todos os casos: pensão alimentícia, divórcio,
desapropriação, inventário, partilha, guarda de
menores, acidentes de trânsito, dívidas em bancos
e financeiras e problemas de condomínio, entre
vários outros. Exceção para casos que envolvam
crimes contra a vida (homicídios, por exemplo) e
situações previstas na Lei Maria da Penha. Com
informações da Assessoria de Imprensa do CNJ.
Fonte: Consultor Jurídico
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