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BOLETIM 500
Brasília, 24 de janeiro de 2018

FST define agenda de
ações contra “reformas”
do governo Temer
O Fórum Sindical dos Trabalhadores
reuniu-se nesta terça (23) dirigentes de suas 22
Confederações filiadas, para debater um
calendário de ações e debater o planejamento
trimestral elaborado pela assessoria da entidade.
O encontro ocorreu em São Paulo, a partir das 10
horas, na sede da Fepaae (Federação Paulista dos
Auxiliares de Administração Escolar), à rua Maria
Eugênia, 138, Tatuapé.
O coordenador do FST, Artur Bueno de
Camargo, destacou que, além de aprovada uma
agenda de atividades para retomar a mobilização
no combate à reforma trabalhista (Lei 13.467/17)
e votação da reforma da Previdência, a reunião
tratou da preparação de um congresso nacional
da entidade. As Confederações também farão um
balanço
do
movimento
"Resistência",
desencadeado pelo Fórum no segundo semestre
de 2017. “Vamos fazer um encontro de lideranças,
que tratará dos preparativos para o congresso a
ser realizado em junho”, diz.
Artur Bueno informou que o encontro
definiu também uma estratégia em relação ao
julgamento no Tribunal Superior do Trabalho, que
vai definir a validade de alguns pontos da reforma
trabalhista. A Corte vai analisar, por exemplo, se

as novas regras se aplicam aos contratos já
existentes quando a lei entrou em vigor.
“Iremos tratar da nossa organização para a
audiência no tribunal, que ocorre dia 6 de
fevereiro. Alguns advogados de Confederações
filiadas ao FST já se inscreveram, para fazer
sustentação oral no julgamento", explica.
Fonte: Agência Sindical

EM ALERTA OS TRABALHADORES

Marun: “reforma da
Previdência será votada de
qualquer jeito”
O ministro da Secretaria de Governo,
Carlos Marun, convocou uma entrevista coletiva
nesta terça-feira (23), no Palácio do Planalto, para
afastar rumores de que a reforma da Previdência
poderia ser votada em novembro, após as
eleições.
Responsável pela articulação política do
governo Temer, o ministro disse que a reforma
será votada “de qualquer jeito” em fevereiro e
mostrou otimismo na aprovação. “Nós vamos
colocar em votação em fevereiro para ganhar.
Temos a convicção de que teremos esses votos no
dia 19 de fevereiro”.
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Marun garante que a votação será em fevereiro
“Queremos
reafirmar,
de
forma
peremptória, a decisão e a disposição do governo
em votar a reforma da Previdência ainda no mês
de fevereiro. Qualquer notícia em contrário não
tem sinergia com a realidade. É isso que trago, já
que surgiram notícias de que o governo cogitava
outro tipo de cronograma, e isso não condiz com a
realidade das discussões que estamos tendo”,
garantiu Marun.
As “notícias em contrário” a que Marun se
referiu surgiram de declarações do ministro da
Fazenda, Henrique Meirelles, na segunda-feira
(22), divulgadas na imprensa, nas quais disse que
a votação da reforma da Previdência poderia ficar
para novembro.
Fonte: Agência Brasil

2017 fecha com 328 mil
postos de trabalho a menos
Fonte do governo, ouvida pela jornal
paulista, afirma que o governo vê os números
como recuperação se considerar os resultados de
2015 e 2016. De outro lado, as projeções oficiais

que esperavam que a reforma trabalhista criasse
mais empregos foram frustradas, o que ocorre
desde novembro, mês que também registrou mais
demissão que contratação. Nesse período,
especialistas ouvidos pela Reuter projetavam
saldo positivo de 22 mil vagas.
Na opinião do diretor-técnico do
Departamento de Estatística e Estudos SócioEconômicos (Dieese), Clemente Ganz, a
expectativa de recuperação do governo com a
reforma trabalhista pode ser um tiro no pé.
“Como eu vou buscar crédito mostrando a minha
carteira de
trabalho
como
trabalhador
intermitente? Como eu vou fazer uma compra
parcelada em 12 vezes se eu não sei se terei renda
para pagar? Você pode até ter queda no
desemprego mas por conta de empregos
precários e com rebaixamento da massa salarial”,
declarou ao Vermelho no final do ano.
De acordo com a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílio (PNAD Contínua do IBGE), o
Brasi perde, em média, desde 2014, um milhão de
postos com carteira assinada por ano. Com a
formalização de formas precárias de contratação
pela reforma trabalhista, Temer desestruturou o
mercado. É a opinião de José Dari Krein, professor
do Instituto de Economia da Unicamp e
pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de
Economia do Trabalho (Cesit).
“A pejotização e o trabalho intermitente
devem avançar, sobretudo, sobre o emprego
formal”, avaliou o economista da Unicamp.
Clemente Ganz lembrou que a reforma trabalhista
chegou para pôr fim ao emprego formal definido
pela antiga CLT. A nova lei que alterou mais de
100 pontos da legislação trabalhista legitima uma
lógica de precariedade e informalidade.
Fonte: Portal Vermelho
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Regras da reforma sobre
indenização por dano
moral questionadas no STF
A Associação dos Magistrados da Justiça do
Trabalho (Anamatra) ajuizou, no Supremo
Tribunal Federal (STF), a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 5870, com pedido de
medida cautelar, contra dispositivos da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), alterados
em decorrência da Reforma Trabalhista (Lei
13.467/2017) e, posteriormente, pela edição da
Medida Provisória (MP) 808/2017. Os dispositivos
questionados (incisos I a IV do parágrafo 1º do
artigo 223-G da CLT) estabelecem limites para a
fixação de valores da indenização por dano moral
decorrente da relação de trabalho. Para a
entidade, a lei não pode impor limitação ao Poder
Judiciário para a fixação de indenização por dano
moral, sob pena de limitar o próprio exercício da
jurisdição.
De acordo com a autora da ação, nos
termos da nova legislação, o Poder Judiciário fica
impedido de fixar uma indenização superior à
efetivamente devida para reparar o dano causado
ao trabalhador. A entidade explica que a Lei
13.467/2017, em seu texto original, previa que a
indenização decorrente de um mesmo dano moral
teria valor diferente em razão do salário de cada
ofendido, violando o princípio constitucional da
isonomia. Isso porque a indenização decorrente
de um mesmo dano moral a um servente ou ao
diretor da mesma empresa não seria a mesma.
Com a redação dada pela MP 808/2017, a ofensa
ao princípio da isonomia foi afastada, segundo a
Anamatra, na medida em que a base de cálculo

passou a ser o valor do limite máximo dos
benefícios do Regime Geral de Previdência Social,
implicando em aumento significativo do valor das
indenizações aos trabalhadores de menor renda.
A despeito de a MP ter ampliado o direito
da indenização a esses trabalhadores, a Anamatra
ressalta que subsiste a violação ao contido no
inciso XXVIII do artigo 7º da CF, que garante ao
empregado uma indenização ampla do dano
extrapatrimonial decorrente da relação de
trabalho. “A restrição ao ofício judicante viola a
independência dos juízes para julgar as causas e
aplicar a lei de acordo com o texto constitucional
e com suas convicções”, defende.
A Anamatra pede, liminarmente, a
suspensão dos incisos I a IV do parágrafo 1º do
artigo 223-G da CLT, com a redação dada pela Lei
13.467/2017 e também pela MP 808/2017. No
mérito, pede a procedência da ação para declarar
a inconstitucionalidade dos mesmos dispositivos.
O relator da ADI 5870 é o ministro Gilmar
Mendes.
Fonte: STF
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Mesmo com reforma
trabalhista, juiz pode não
homologar acordo
extrajudicial
A reforma trabalhista criou a possibilidade
de que as Varas do Trabalho possam homologar
acordos extrajudiciais entre empresas e
trabalhadores, evitando assim a abertura de ações
judiciais (artigo 652, “f”, da CLT). Ainda assim, o
magistrado pode se negar a validar o
compromisso, se julgar que ele é ilegal.
Com esse entendimento, a 4ª Câmara do
Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (SC)
negou a homologação de um acordo entre uma
empregada e uma fábrica de confecções da região
de Imbituba.
Tanto o acordo extrajudicial quanto o
pedido de homologação aconteceram antes da
mudança na legislação, e dentro de um processo
judicial já em curso. Ao analisar o pedido, a juíza
do trabalho Ângela Konrath observou que uma
das cláusulas do acordo previa a renúncia de
todos os direitos da empregada, o que ela
identificou como uma tentativa de impedir o
acesso da trabalhadora a outros direitos. Por isso,
declarou o termo nulo.
Inconformada, a empresa recorreu ao TRT12, argumentando que a decisão estaria violando
o princípio da autonomia das partes e também
prejudicaria todos os envolvidos, na medida em
que temia dar continuidade aos pagamentos
dentro de um acordo considerado inválido pela
Justiça.

Aval criterioso - Ao examinar a disputa, a
4ª Câmara entendeu que a negativa da juíza
estava devidamente fundamentada, ao passo que
o recurso não trazia nenhum elemento novo à
questão. Citando as mudanças da reforma
trabalhista, o relator do acórdão, desembargador
Roberto Basilone Leite, destacou em seu voto que
a chancela do Judiciário não deve ser confundida
com a função homologatória de rescisão dos
sindicatos.
“O grande interesse do empregador não é
a alegada possibilidade de fazer um acordo, para o
que não depende de chancela judicial”, ressaltou.
“O interesse é, diferentemente disso, obter uma
decisão judicial que acarrete os efeitos de coisa
julgada em face de todo e qualquer débito ou
responsabilidade que possa ter remanescido. E,
justamente para oferecer essa decisão é que o
Judiciário tem o dever e a responsabilidade de
apreciar os contornos e particulares do respectivo
contrato.”
Na conclusão de seu voto, aprovado por
maioria, o relator defendeu que não caberia aos
juízes dar aval a qualquer tipo de acordo
apresentado.
“O dever da autoridade judicial é
justamente o contrário disso, qual seja, averiguar
a validade formal e material da avença, a
inexistência de ofensa ao sistema de direito, a
inexistência de prejuízo a terceiros, a inexistência
de vício de vontade na manifestação das partes
etc.”, finalizou. Com informações da Assessoria de
Imprensa
do
TRT-12. Processo
000118964.2016.5.12.0043
Fonte: Consultor Jurídico
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Confederação patronal
questiona fim da
obrigatoriedade da
contribuição sindical
O Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu
mais uma Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) questionando o fim da contribuição sindical
compulsória, uma das alterações decorrentes da
Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017) aprovada
ano passado. A diferença é que a ADI 5859, que se
soma às demais ações ajuizadas na Corte com o
mesmo objeto, é a primeira ajuizada por uma
entidade patronal. Nela, a Confederação Nacional
do Turismo (CNTur) ataca o dispositivo que
alterou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
para tornar facultativa a contribuição sindical
anual de empregados e patrões.
A entidade sindical patronal que
representa a categoria econômica do turismo
afirma que a contribuição sindical é uma receita
“imprescindível e fundamental” para a
subsistência e manutenção do sistema sindical
brasileiro, e que a alteração promovida pela lei
resultará no estrangulamento do caixa das
instituições sindicais, “levando à bancarrota todo
o sistema existente há mais de 80 anos”. Por isso,
pediu a concessão de liminar para suspender a
eficácia do dispositivo impugnado (artigo 1ª da Lei
13.467/2017, que deu nova redação aos artigos
545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da CLT).
“Se a principal receita das entidades
sindicais patronais deriva das contribuições
sindicais pagas pelas empresas, e a modificação
proposta pela norma impugnada tornou essa

contribuição facultativa, pretendendo modificar,
assim, sua natureza tributária prevista na
Constituição Federal, é evidente que haverá uma
queda abrupta, repentina, sem precedentes em
nossa história, no faturamento dessas entidades
sindicais patronais, em todo o país, impedindo
que as mesmas façam frente à suas obrigações
não apenas perante seus associados mas também
perante
terceiros,
deixando
de
honrar
compromissos,
contratos,
tornando-as
absolutamente inadimplentes”, argumenta.
Entre outros fundamentos jurídicos, a
CNTur alega que a norma apresenta
inconstitucionalidade formal, pois a alteração na
natureza da contribuição sindical não poderia ter
sido feita por lei ordinária, mas somente por lei
complementar, nos termos do artigo 146 da
Constituição
Federal.
Quanto
à
inconstitucionalidade material, sustenta que a
facultatividade no recolhimento da contribuição
sindical viola o princípio da isonomia tributária
(artigo 150, II, da Constituição).
Rito abreviado - Relator de todas as ações,
o ministro Edson Fachin aplicou, em 19 de
dezembro passado, o rito abreviado para
julgamento da ADI 5859 (artigo 12 da Lei
9.868/1999), a fim de possibilitar o julgamento
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definitivo da questão pelo Plenário do STF, sem
prévia análise do pedido de liminar, em razão da
relevância da matéria constitucional suscitada e
de seu especial significado para a ordem social e a
segurança jurídica. Foram solicitadas informações
ao presidente da República, Michel Temer, e aos
presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo
Maia, e do Senado Federal, Eunício Oliveira.
Outras ADIs - A primeira ADI ajuizada
contra o fim da contribuição sindical compulsória
(ADI 5794) foi proposta pela Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Transporte
Aquaviário e Aéreo, na Pesca e nos Portos
(CONTTMAF) em outubro do ano passado, antes
mesmo de a Reforma Trabalhista entrar em vigor.
Nos meses de novembro e dezembro, o Tribunal
recebeu diversas outras ações – ADIs 5806, 5810,
5811, 5813, 5815, 5850 – questionando a
mudança, ajuizadas por entidades representativas
de trabalhadores.
Fonte: STF

taxa de desemprego ficou em 5,6%. Se
confirmado, o resultado de 2018 marcará uma
interrupção do crescimento do desemprego no
mundo nos últimos três anos.
Como a taxa considera também as pessoas
entrando no mercado de trabalho, a previsão da
OIT é que o número total seja semelhante ao do
ano passado, com 192,3 milhões de pessoas à
procura de uma ocupação. Em 2019, ele deve
sofrer uma leve ampliação, ficando em 193,6
milhões.
De acordo com o relatório, a manutenção
dos indicadores de emprego acompanha a
estabilidade do crescimento econômico. Depois
da taxa de 3,6% em 2017, a projeção da entidade
é que o crescimento da economia termine 2018
em 3,7% e não supere a casa dos 4% nos anos
seguintes, com a normalização de um ritmo lento
sem grandes estímulos e com os investimentos
fixos em um nível moderado.
Fonte: Agência Brasil

OIT: desemprego deve
continuar estável no
mundo em 2018
A Organização Internacional do Trabalho
(OIT) estima que o nível de desemprego no
mundo deve permanecer estável em 2018, em
torno de 5,5%. A projeção está no relatório
Perspectivas Sociais e de Emprego no Mundo:
Tendências 2018. Em 2019, segundo a entidade, o
índice também não deve ter variações
significativas.
A perspectiva para este ano representa
uma leve oscilação em relação a 2017, quando a
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