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Aviso prévio poderá ficar
isento de contribuição
previdenciária
Os valores que o trabalhador venha a
receber a título de aviso prévio indenizado
poderão
ficar
isentos
da
contribuição
previdenciária. É o que determina o Projeto de Lei
do Senado (PLS) 198/2012, do senador licenciado
Blairo Maggi (PR-MT), que tramita na Comissão de
Assuntos Sociais (CAS).
O aviso prévio indenizado é uma
compensação no valor de um mês de
remuneração paga pelo empregador quando
demite o empregado sem justa causa e sem
cumprimento do aviso prévio trabalhado.
Segundo jurisprudência firmada pelo Tribunal
Superior do Trabalho (TST), trata-se de uma verba
de natureza indenizatória e não deve integrar a
base de cálculo da contribuição previdenciária.
Apesar disso, argumentou Blairo Maggi, o
aviso prévio indenizado não está entre as
importâncias
isentas
de
contribuição
previdenciária relacionadas na lei que trata da
organização da seguridade social (Lei 8.212/1991).
Por isso, ressalta o senador, a Receita Federal
exige o pagamento da contribuição previdenciária
sobre esses valores.
Em seu relatório com voto pela aprovação
do projeto, a senadora Marta Suplicy (PMDB-SP)
(foto) argumenta que o aviso prévio indenizado

não pode ser entendido como o prosseguimento
do contrato de trabalho, mas como o período de
transição desse contrato para seu encerramento.
Nesse sentido, a senadora considera injusta a
incidência da contribuição, dado que subtrai do
trabalhador parcela dos rendimentos em um
momento absolutamente crucial.
O projeto está pronto para votação na CAS
em caráter terminativo. Caso seja aprovado, não
havendo recurso para o plenário, seguirá direto
para a Câmara dos Deputados.
Fonte: Agência SENADO

Começa a tramitar no
Congresso projeto de
privatização da Eletrobras
Chegou nesta segunda-feira (22) ao
Congresso Nacional o projeto de lei que
regulamenta a privatização da Eletrobras (PL
9463/2018, na Câmara dos Deputados). A
estimava do governo é arrecadar R$ 12,2 bilhões
com a venda da estatal. O modelo proposto é o de
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aumento do capital social da empresa. Com novas
ações disponíveis na Bolsa de Valores, a
participação da União será reduzida.
O senador Fernando Bezerra Coelho
(PMDB-PE) disse que, desta forma, a União
continuará sendo uma acionista importante na
empresa. “O governo não vai vender a sua posição
acionária, ele continua sendo um acionista
relevante
inclusive
sendo
detentor
da
denominada golden share, da ação dourada, onde
dá ao governo o direito de definir questões
estratégicas de interesse nacional”. A proposta
será analisada em regime de urgência e deverá ser
votada em até 45 dias,
Fonte: Agência SENADO

Entenda como será o
julgamento de Lula
Amanhã, os olhos de todo o Brasil estarão
voltados para a rua Otávio Francisco Caruso da
Rocha, número 300. Esse é o endereço do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto
Alegre, onde, a partir das 8h30min, o ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva será julgado
em segunda instância pelos crimes de corrupção
passiva e lavagem de dinheiro.
Lula já foi condenado a nove anos e seis
meses de prisão em primeira instância, pelo juiz
Sérgio Moro, mas entrou com recurso de
apelação.
Depois que o recurso foi proferido e
protocolado pela defesa, o documento foi
distribuído para um desembargador escolhido
como relator do caso. O texto, então, foi
repassado para o Ministério Público Federal
(MPF), responsável pela acusação, que
encaminhou o voto ao desembargador revisor do
recurso e à defesa.
Aí, o próprio relator determinou a data do
julgamento colegiado para o dia 24 de janeiro. O
destino de Lula está nas mãos dos
desembargadores Victor Luiz dos Santos Laus,
João Pedro Gebran Neto e Leandro Paulsen, da 8ª
Turma da corte. Paulsen, presidente da turma,
abrirá a sessão e passará a palavra para o relator
do processo, Gebran Neto, que fará a leitura do
processo.
Procuradoria e Defesa - Depois disso, o
procurador do MPF responsável pela acusação,
Mauricio Gerum, se manifestará por um tempo
máximo de 30 minutos. Após a fala da acusação,
os advogados de defesa terão no máximo 15
minutos para falar sobre cada réu - além de Lula,
também serão julgados o ex-presidente da
empreiteira OAS Léo Pinheiro, o ex-diretor da área
internacional da OAS Agenor Franklin Magalhães
Medeiros, e o ex-presidente do Instituto Lula
Paulo Okamotto.
Por fim, haverá a leitura dos votos dos três
desembargadores, iniciada por Gebran Neto,
seguida por Paulsen e finalizada por Laus. A sessão
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terminará com o anúncio do resultado final do
julgamento por Paulsen. Decisão final pode sair
apenas em abril.
Cenários - Caso a condenação seja
mantida, ela pode apresentar, eventualmente,
uma redução da pena, atualmente estabelecida
em nove anos e seis meses de detenção. A defesa
poderá entrar com novos recursos, de embargo de
declaração e embargo infringente. Além disso, os
desembargadores poderão pedir vistas de alguma
questão que aparecer na sustentação oral.
A decisão de Moro também poderá ser
anulada pelos desembargadores, inocentando o
ex-presidente. Segundo o advogado e professor
de Direito Penal na Fundação Escola Superior do
Ministério Público (FMP) Mateus Marques, o
julgamento do recurso de apelação tende a
terminar no mesmo dia. Entretanto eventuais
novos recursos protocolados seriam votados
posteriormente.
Recursos - "Se a decisão que o tribunal proferir
for, de alguma forma, obscura ou não muito clara
e objetiva, é possível ingressar com um embargo
de declaração, para buscar esclarecimento de
algum ponto", explica. Outro recurso, o embargo
infringente, é possível quando há um voto a favor
do réu, contra dois contrários.
"Aí, o recurso não é mais julgado pela
mesma turma de desembargadores, e sim por
outro grupo, de cerca de cinco magistrados, com a
presidência regida pelo vice-presidente do TRF-4",
aponta Marques. O advogado estima que, no
máximo em 90 dias, todos os embargos já tenham
sido apreciados. Sendo assim, o processo pode
terminar em meados de abril.
O presidente do TRF-4 modificou o
regimento interno na busca de acelerar o
processo, em caso de pedidos de vista por parte

dos desembargadores. Normalmente, quando o
magistrado de 2º grau pede vista dos autos para
análise mais aprofundada de alguma questão que
a defesa apresentou na sustentação oral, mas não
escreveu no recurso, a sessão é suspensa e, após a
análise, a pauta é agendada para até duas sessões
depois.
Com a mudança, se algum desembargador
pedir vista, não será necessário marcar uma nova
sessão - a questão será apresentada nos próprios
autos, diretamente; e, a partir daí, o julgamento é
considerado terminado. Prisão só ocorre se
condenação for confirmada Se o acórdão de 2º
grau confirmar a condenação de Lula, o petista
perderá seus direitos políticos, de votar e ser
votado, logo não poderá concorrer à presidência.
A confirmação, contudo, ocorre somente
após o julgamento de todos os embargos
protocolados, então o ex-presidente pode ser précandidato e concorrer normalmente até que a
situação se defina e sua candidatura seja cassada
ou não. O fim das possibilidades de recurso em 2º
grau, caso condenado, também é o momento em
que ele poderá ser preso.
A crítica dos defensores da inocência de
Lula é que o Judiciário está fazendo um
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julgamento político, e não jurídico, do caso.
Alegam, ainda, que não há provas para condenar
o ex-presidente. Para o professor de Direito Penal
Mateus Marques, o Poder Judiciário é a maior
vidraça, atingida por todas as partes da sociedade
e, por isso, recebe tantas reclamações sobre sua
atuação.
"Mas, pelo que conheço desse corpo de
julgadores, acredito que será um julgamento
muito mais técnico do que político, porque existe
uma lesão no patrimônio brasileiro nessa
questão", avalia.

Processo fortalece a
democracia, diz OAB-RS
Sob a ótica do presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OABRS), Ricardo Breier, o maior ganho com o
julgamento de Lula e de tantos outros políticos e
empresários na Operação Lava Jato é a vitória que
isso representa para a democracia.
"A ideia de que condenação era só para
pobres e que pessoas mais ricas não são atingidas
mudou. O processo se fortaleceu, e esse processo,
com todos os seus princípios, inclusive o da ampla
defesa, gera um fortalecimento importante da
democracia e da segurança jurídica", defende.
Breier conta que, quando estudou Direito, jamais
pensaria em ver pessoas influentes sendo
julgadas.
"Agora, os estudantes têm essa
oportunidade. A condenação ou absolvição é
mera consequência, pois o importante é que o
processo dá uma segurança jurídica, já que a
pessoa que não cumprir a lei sabe que poderá ser
responsabilizada", ressalta. O presidente da OAB-

RS considera, ainda, que a independência do
Judiciário é fundamental para que um bom
julgamento ocorra e que não deve haver questões
políticas na apreciação da pauta.
"Se formos pensar, as pessoas podem dar
natureza política a um julgamento processual, por
exemplo, quando um tribunal do júri julga um
assassino. Mas devemos confiar no formalismo e
no respeito às regras do processo", observa o
advogado. Na opinião de Breier, "dar um peso
mais político do que jurídico ao processo não é
democracia".
Fonte: Jornal do Comércio/Comunicação
CONTRICOM
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