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BOLETIM 456
Brasília, 25 de outubro de 2017

Diretoria e Conselho de
Representantes aprovam
previsão orçamentária da
CONTRICOM para 2018
A Diretoria da CONTRICOM, reunida nesta
terça (24), e o Conselho de Representantes,
reunido hoje (25) pela manhã, aprovaram, por
unanimidade, a Previsão Orçamentária da
entidade para o ano de 2018, a partir do parecer
elaborado pelo Conselho Fiscal.
Segundo o presidente, Francisco Chagas
Costa – Mazinho, “tanto o Conselho quanto a
Diretoria acataram a proposta que nós
apresentamos e que poderá ser revisada, no
futuro, em razão da melhoria do cenário das
receitas da Confederação, que é o que esperamos
que aconteça nos próximos anos, apesar das
dificuldades atuais impostas pela reforma
trabalhista que tornou a contribuição sindical
compulsória, além de violar inúmeros direitos dos
trabalhadores”.
O presidente eleito da CONTRICOM,
Altamiro Perdoná, também ressaltou “o clima de
unidade da Diretoria e do Conselho de
Representantes, o que é muito importante para
nós trabalhadores da construção civil que teremos
muitos desafios pela frente, tanto na defesa do
emprego como dos direitos trabalhistas”.

A Diretoria reunida no dia de ontem (24)

Reunião do Conselho de Representantes, hoje (25)

Ficou definido, ainda, que a posse da nova
diretoria da CONTRICOM, eleita ontem, será no
dia 30 de novembro, em local a ser confirmado.
Fonte: COMUNICAÇÃO CONTRICOM
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EM ALERTA O MOVIMENTO SINDICAL!

Governo já planeja votar
Reforma da Previdência
depois de votação da
denúncia contra Temer
O governo demonstra confiança para a
votação da segunda denúncia contra o presidente
Michel Temer, prevista para ocorrer nesta quartafeira (25). Tanto é que já fala novamente na
Reforma da Previdência, assunto prioritário para o
governo até virem à tona as acusações contra
Temer após os depoimentos do empresário
Joesley Batista e a divulgação de uma conversa
gravada entre os dois. Segundo garantiu o
ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, na
saída de um jantar em homenagem a Temer,
nesta noite, as negociações em torno da reforma
já recomeçam esta semana.
“Começa essa semana [as conversas sobre
a Reforma da Previdência]. Nós queremos ter essa
condição [de votar ainda esse ano]. Claro que a
vontade do governo depende, a partir de agora,
da disposição da Mesa da Câmara. O presidente
Rodrigo Maia vai conduzir esse processo e temos
certeza que ele tem a mesma vontade do
presidente Michel Temer de fazermos a reforma
de que o Brasil precisa”, disse Padilha.
O jantar foi promovido pelo deputado
Fábio Ramalho (PMDB-MG), vice-líder da Câmara.
Assim como na véspera da votação da primeira
denúncia, Ramalho ofereceu um jantar para
Temer e os aliados do governo em seu
apartamento. O presidente chegou com Padilha às
22h45. O ministro, no entanto, ficou apenas 20

minutos no local e foi embora. Temer ficou mais
tempo, onde foi recebido com aplausos pelos
deputados presentes.
Ainda sobre a Reforma da Previdência,
Padilha reiterou o discurso de que a reforma é
importante para o país e não para o governo
Temer. Segundo ele, a reforma precisa ser feita,
mesmo que não seja a ideal. “Nós já teremos um
ano de 2018 com relativa tranquilidade para
podermos navegar até 31 de dezembro de 2018.
Mas o Brasil não pode entrar em 2019 sem ter
uma Reforma da Previdência. Tem que se fazer a
reforma ideal. A ideal, não sendo possível, tem
que se fazer a possível”.
Fonte: Agência Brasil

Ministra Rosa Weber
suspende portaria sobre
trabalho escravo
A ministra Rosa Weber, do Supremo
Tribunal Federal (STF), concedeu liminar (decisão
provisória) suspendendo os efeitos da Portaria
1.129, do Ministério do Trabalho, que alterou a
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conceituação de trabalho escravo para fins de
concessão de seguro-desemprego.
A decisão da ministra foi dada em uma
Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) aberta pela Rede na semana
passada. Rosa Weber acatou os argumentos do
partido de que a referida portaria abre margem
para a violação de princípios fundamentais da
Constituição, entre eles, o da dignidade humana,
o do valor social do trabalho e o da livre iniciativa.
Para a ministra, ao “restringir” conceitos
como o de jornada exaustiva e de condição
análoga à de escravo, “a portaria vulnera
princípios basilares da Constituição, sonega
proteção adequada e suficiente a direitos
fundamentais nela assegurados e promove
desalinho
em
relação
a
compromissos
internacionais de caráter supralegal assumidos
pelo Brasil e que moldaram o conteúdo desses
direitos”.
“A conceituação restritiva presente no ato
normativo
impugnado
divorcia-se
da
compreensão contemporânea [sobre o trabalho
escravo], amparada na legislação penal vigente no
país, em instrumentos internacionais dos quais o
Brasil é signatário e na jurisprudência desta
Suprema Corte”, argumenta a ministra.
Rosa Weber determinou que a suspensão
vigore até que o caso seja apreciado em caráter
definitivo, mais aprofundadamente, o que deve
ser feito pelo plenário do STF. A ministra também
é relatora de outras duas ações contra a portaria,
mais uma ADPF, aberta pela Confederação
Nacional dos Profissionais Liberais, e uma Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) protocolada
segunda-feira (23) pelo PDT.
Entenda o caso - Há uma semana, o
Ministério do Trabalho publicou no Diário Oficial

da União (DOU) a Portaria 1.129, assinada pelo
ministro Ronaldo Nogueira, na qual dispõe sobre
os conceitos de trabalho forçado, jornada
exaustiva e condições análogas de escravo, com o
objetivo de disciplinar a concessão de segurodesemprego a pessoas libertadas.
Além de acrescentar a necessidade de
restrição da liberdade de ir e vir para a
caracterização da jornada exaustiva, por exemplo,
a portaria também aumentou a burocracia da
fiscalização e condicionou à aprovação do ministro
do Trabalho a publicação da chamada lista suja,
com os nomes dos empregadores flagrados
reduzindo funcionários a condição análoga à
escravidão.
A portaria gerou reações contrárias de
entidades como a Organização Internacional do
Trabalho (OIT), da Procuradoria-Geral da
República (PGR) e do Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda).
Fonte: Agência Brasil
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MP trabalhista empaca,
e sindicalistas discutem
projeto para o custeio
Prometida pelo governo como uma
compensação para amenizar efeitos da "reforma"
trabalhista, a medida provisória não apareceu até
agora e dá sinais de que não será mesmo
apresentada. Em seu lugar, por enquanto,
dirigentes de algumas centrais retomam projeto
sobre contribuição sindical, para garantir recursos
a partir do ano que vem, já que a Lei 13.467, de
"reforma" trabalhista, tornou o atual imposto
opcional – a lei entrará em vigor a partir de 11 de
novembro.
Relatado pelo deputado Bebeto (PSB-BA),
dirigente da Força Sindical, o texto já passou por
uma comissão especial e foi aprovado em 2016.
Agora, alguns itens foram reformulados para
tentar agilizar a tramitação. Há um pedido de
urgência sendo analisado.
Segundo o deputado Paulo Pereira da Silva
(SD-SP), presidente da Força, a proposta inclui
fixação de uma contribuição negocial, que seria
descontada de todos os trabalhadores da base,
com limite definido. Para tentar aumentar a
aceitação na Câmara, incluiu-se um dispositivo
que prevê quórum de 10% da base para aprovar a
contribuição. Esse percentual, que pode ser
elevado em sindicatos de maior porte, considera a
realização de mais de uma assembleia.
Outro item incluído prevê suspensão do
sindicato que não firmar acordo ou convenção
coletiva durante dois anos seguidos. "Há 4 mil
sindicatos que não fazem acordo há três anos", diz
Paulinho.

Pela proposta em discussão, os sindicatos
ficariam com 80% da contribuição negocial. Do
valor restante, seriam 7% para federações, 5%
para confederações, 5% para centrais, 2,5% para
um Conselho Nacional de Autorregulação Sindical
e 0,5% para o Dieese.
Atualmente, no caso de sindicatos de
trabalhadores, as principais fontes de receita são
as contribuições sindical (correspondente a um dia
de trabalho no ano) e assistencial (de percentual
variado, fixado no acordo coletivo), além das
mensalidades dos sócios. O imposto sindical é
dividido da seguinte forma: 60% para os
sindicatos, 15% para as federações, 5% para as
confederações, 10% às centrais sindicais e 10%
para o Ministério do Trabalho. A parte das
centrais surgiu após aprovação de lei em 2008.
Até então, o governo ficava com 20%.
O Projeto de Lei 5.795/2016 está pronto
para ir a plenário.
Fonte: Rede Brasil Atual

Comissão do Senado
debate saúde e segurança
no ambiente de trabalho
A saúde e a segurança no ambiente de
trabalho serão tema de audiência pública
interativa promovida pelo Senado na sexta-feira
(27), com início às 9h, na sala 6 da ala Nilo Coelho.
O debate é uma iniciativa da Subcomissão
Temporária do Estatuto do Trabalho, que funciona
no âmbito da Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (CDH). A subcomissão é
presidida pelo senador Telmário Mota (PTB-RR).
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Para o debate foram convidados o juiz
diretor de Prerrogativas e Assuntos Jurídicos da
Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do
Trabalho (Anamatra), Luiz Antonio Colussi; o
procurador do Trabalho da 20ª Região Raymundo
Lima Ribeiro Júnior; a presidente da Associação
Nacional de Medicina do Trabalho (ANAMT),
Márcia Bandini; e o auditor fiscal do trabalho
Francisco Luís Lima.
Participe: http://bit.ly/audienciainterativa
Portal e-Cidadania:
www.senado.gov.br/ecidadania
Alô Senado (0800-612211)
Fonte: Agência Senado

MP que cria Agência
Nacional de Mineração é
aprovada em comissão
A MP 791/17, que cria a Agência Nacional
de Mineração (ANM) e extingue o Departamento
Nacional de Produção Mineral (DNPM), foi
aprovada nesta terça-feira (24) pela comissão
mista que analisou a matéria. A medida integra a
reformulação do marco legal da mineração e
segue agora para apreciação dos Plenários da
Câmara dos Deputados e do Senado.
O texto aprovado é o projeto de lei de
conversão proposto pelo relator, deputado
Leonardo Quintão (PMDB-MG). “Nossa intenção e
criar uma agência que tenha estrutura para
atender as demandas dos trabalhadores e das
empresas do setor mineral. Será uma agência
altamente superavitária. Nunca faria ‘teatro’
criando uma agência só para trocar o nome de
DNPM para ANM”, destacou Quintão.

Entre as mudanças na MP original, estão
novos critérios de cálculo da Taxa de Gestão de
Recursos
Minerais
(TGRM),
inicialmente
denominada Taxa de Fiscalização de Atividades
Minerárias. Quintão propôs o pagamento da taxa
conforme o porte do empreendimento, com base
no faturamento anual do exercício anterior.
O valor da taxa varia de R$ 600 a R$ 2,8
milhões, dependendo da fase em que se encontra
o empreendimento mineral (pesquisa, concessão,
licenciamento ou permissão). O texto recebeu
mais de 100 emendas, e o relator acolheu
parcialmente 25 delas. A maior parte sugeria
mudanças na taxa.
O relator também alterou no projeto de lei
de conversão os cargos que compõem a estrutura
organizacional da ANM para garantir cargos de
direção comissionados. “O governo reduzia cargos
comissionados na proposta original, mas isso
inviabilizaria a ocupação de cargos de direção”,
justificou.
A proposta aprovada pela comissão mista
também estabelece que a ANM deverá comunicar
à autoridade policial competente a ocorrência de
extração mineral ilegal ou de lavra não autorizada,
para fins de apreensão das substâncias minerais,
bens e equipamentos. “Entendemos que essa
alteração possibilita uma atuação mais segura
para a fiscalização da ANM”, diz o relator.
Outra emenda aprovada prevê que no
desempenho de suas funções, a ANM poderá
delegar, mediante convênio, competências a
Estados e Municípios e deverá atuar
articuladamente com os órgãos e entidades
federais, estaduais, distrital e municipais.
Fonte: Agência Câmara
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Procuração enviada
eletronicamente com
assinatura digital de
outorgado é válida
A Quinta Turma do Tribunal Superior do
Trabalho considerou válido um documento de
substabelecimento (pelo qual um advogado
transfere poderes a outro para atuar num
processo) enviado aos autos por meio eletrônico
com assinatura digital do advogado a quem foi
outorgado o mandato. O colegiado afastou a
irregularidade de representação e determinou o
retorno do processo ao Tribunal Regional do
Trabalho da 1ª Região (TRT-RJ), para que prossiga
no exame de recurso ordinário.
Apesar de afirmar que a legislação garante
a equivalência entre um documento eletrônico
com assinatura digital e um documento em papel
com assinatura manuscrita, o TRT-RJ ressaltou
que, no caso de instrumento do mandato
(inclusive substabelecimento), o documento tem
de ser assinado por quem está conferindo os
poderes (outorgante ou substabelecente), e não
por aquele que recebe a autorização para a
prática do ato (outorgado ou substabelecido). No
caso analisado, foi o advogado substabelecido que
assinou digitalmente o recurso adesivo do
trabalhador e as contrarrazões ao recurso do
empregador, e, por essa razão, o TRT-RJ entendeu
que o instrumento de mandato não tinha
validade.
No recurso de revista ao TST, o trabalhador
sustentou que não há nenhuma regra no
ordenamento jurídico que nulifique ou tome

imprestável o substabelecimento enviado por
meio do peticionamento eletrônico (e-DOC). Por
isso, alegou que o TRT violou os artigos 5º, inciso
LV, da Constituição da República e 7º, 11 e 18 da
Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a
informatização do processo judicial.
Para o relator do recurso, ministro Brito
Pereira, não há irregularidade de representação
quando consta dos autos do processo instrumento
regular de mandato no qual a parte recorrente
outorgou poderes ao advogado que subscreveu o
recurso. “É válida também a representação
processual cujo instrumento de mandato (ou
substabelecimento) foi enviado aos autos por
meio eletrônico assinado pelo advogado
outorgado”, concluiu.
A decisão foi unânime. Processo: RR 25300-41.2009.5.01.0051
Fonte: TST

TRT3 - Juíza converte
pedido de demissão para
rescisão indireta por
atraso de salários e falta
de depósitos de FGTS
Uma trabalhadora buscou a Justiça do
Trabalho alegando que só pediu demissão porque
a empregadora, uma indústria de armários, estava
descumprindo obrigações do contrato de
trabalho. Nesse sentido, apontou que o FGTS não
estava sendo depositado e os salários estavam
sendo pagos com atraso. Diante desse contexto,
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pediu que fosse reconhecida a rescisão indireta do
contrato de trabalho. Nesta forma de
desligamento, o empregado tem direito às
mesmas verbas devidas na dispensa sem justa
causa, inclusive indenização de 40% sobre o FGTS.
Ao apreciar o caso na 21ª Vara do Trabalho
de Belo Horizonte, a juíza Luciana Jacob Monteiro
de Castro acolheu a pretensão. Na sentença,
explicou como funciona essa forma de cessação
do contrato de trabalho, também chamada de
“dispensa indireta”. Segundo apontou, a rescisão
indireta é prevista no artigo 483 da CLT e se dá
por decisão do empregado em virtude da justa
causa praticada pelo empregador. Ao requerê-la
na Justiça do Trabalho, ele deve provar a
irregularidade praticada pelo patrão. Só assim
para conseguir receber o equivalente às verbas a
que faria jus no caso de resilição unilateral por
parte do empregador, as chamadas “despedidas
sem justa causa”.
Ainda de acordo com a julgadora, a Lei
(parágrafo 3º do artigo 483) prevê que o
funcionário pode permanecer ou não no serviço
até final decisão do processo. Se ele optar por
ficar, será fixada na sentença a data em se dará
por resolvido o contrato de trabalho.
No caso, a magistrada deu razão à
trabalhadora. É que as empresas envolvidas no
contrato deixaram de comparecer à audiência e
oferecer defesa, mesmo após terem sido
regularmente notificadas. Assim, houve revelia e a
juíza aplicou a confissão, presumindo verdadeira a
versão da empregada. Além do mais, ficou
comprovado por meio de documentos que a
empregadora, de fato, deixou de recolher o FGTS
a partir de maio de 2015. O “pedido de demissão”
somente foi formulado em julho de 2017.

“A meu sentir, o atraso no pagamento de
salários e a ausência de recolhimento de FGTS
configuram descumprimento de obrigações
contratuais apto a autorizar a resolução do
contrato de trabalho, nos termos do art. 483, ‘d',
da CLT”, registrou na sentença. Por se convencer
de que a empregadora não estava cumprindo as
normas mínimas quanto ao contrato de trabalho
(artigo 483, alínea d, da CLT), decidiu julgar
procedente o pedido de reversão da demissão em
rescisão indireta do contrato de trabalho. Como
consequência, deferiu parcelas como aviso prévio
indenizado e multa de 40% do FGTS, bem como
determinou a anotação da carteira e entrega de
guias do FGTS e do seguro-desemprego, tudo
conforme explicitado na decisão.
Para a juíza, as condutas do patrão feriram
a dignidade da trabalhadora, expondo-a a situação
constrangedora. Considerando necessária a
punição do ofensor, como medida pedagógica da
penalidade, deferiu à empregada, ainda,
indenização por danos morais, arbitrada em
R$2.500,00.
Não houve recurso.
Fonte: Jusbrasil
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