[

BOLETIM 502
Brasília, 26 de janeiro de 2018

Confederação de
servidores ajuíza ação
contra mudança na
contribuição sindical
A Confederação dos Servidores Públicos do
Brasil (CSPB) ajuizou a Ação direta de
Inconstitucionalidade
(ADI)
5865
contra
dispositivos da Reforma Trabalhista, introduzidos
pela Lei 13.467/2017, que tornam facultativa a
contribuição sindical e dispõem sobre seu
recolhimento. De acordo com a entidade, a
contribuição tem natureza tributária, cujo
pagamento não pode ocorrer por livre deliberação
do contribuinte.
A CSPB argumenta que a contribuição
sindical está prevista no artigo 8º, inciso IV, da CFl
e a alteração de seu caráter tributário feito pela
Lei 13.467/2017, na prática, acarretou sua
extinção material, sem que a matéria tenha sido
submetida ao quórum necessário para a
aprovação de emendas constitucionais. “O
legislador ordinário, por via transversa, subverteu
por completo a natureza tributária [da
contribuição]
ao
conferir
inconstitucional
facultatividade ao contribuinte”, destaca.
A entidade aponta a existência de
precedentes em que o STF reconhece o caráter
tributário da contribuição e, por ser autoaplicável,

sua incidência em relação aos servidores públicos
independe de previsão legal. A confederação
alega, ainda, que o novo formato de recolhimento
– mediante autorização expressa do trabalhador –
institui regras que limitam o poder de tributar,
criando o que classifica de uma modalidade de
exclusão do crédito tributário, o que só poderia
ser feito por meio de lei complementar.
A CSPB também observa que, segundo a
CLT, os recursos arrecadados com a contribuição
sindical devem ser aplicados em benefício da
categoria ou do grupo econômico a que for
destinado, e não em proveito exclusivo dos que
optarem pelo pagamento. De acordo com a
entidade, com a nova forma de cobrança, alguns
serviços
prestados
pelos
sindicatos
de
trabalhadores, como a assistência jurídica, que
abrange até mesmo aos não sindicalizados, estará
comprometida.
Pede assim a concessão de liminar para
suspender a eficácia de parte dos artigos 1º e 5º
da Lei 13.467/2017, que alteraram os artigos 545,
578, 579, 582, 583, 587, 602, 611-B (inciso XXVI) e
revogaram os artigos 601 e 604, todos da CLT. No
mérito,
pede
a
declaração
de
inconstitucionalidade das normas. O processo foi
distribuído, por prevenção, para o ministro Edson
Fachin, relator das outras ADIs.
Fonte: STF
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Mais uma contra os sindicatos...

Para presidente do TST,
exigir sindicato para
dispensa em massa é
"nítido ativismo judial"
Como a legislação é clara ao permitir
demissões em massa sem negociação com
sindicato, decidir de forma contrária é ativismo
judicial. Foi o que declarou o presidente do
Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives
Gandra Filho, ao cassar decisão que havia anulado
a dispensa de 74 profissionais de uma instituição
de ensino da Paraíba.
Para o ministro, a decisão do Tribunal
Regional do Trabalho da 13ª Região vai contra o
que prega a CLT a partir da reforma trabalhista.
Gandra Filho diz que, diante da literalidade do
texto, fica difícil entender como é dito “que o que
a lei diz não é o que ela realmente diz”.
A instituição de ensino foi defendida por
Jorge Gonzaga Matsumoto e Luiz Calixto, do
Bichara Advogados.
“A hipótese é de nítido ativismo judiciário,
contrário ao pilar básico de uma democracia, da
separação entre os Poderes do Estado”, afirma.
Segundo ele, impedir a dispensa durante as férias
dos estudantes é medida grave, porque esse é o
melhor período para a instituição se readequar.
No caso, a entidade de educação chegou a
se reunir com o sindicato da categoria, mas
mesmo assim o TRT-13 manteve a proibição de
demitir. Para Gandra Filho, isso mostra que o
objetivo da corte não era exigir negociação, mas
sim proibir as demissões, “ao arrepio de nosso

ordenamento jurídico pátrio que garante ao
empregador o direito potestativo de dispensa,
desde que pagas as verbas rescisórias devidas”.
Desde a Constituição Federal de 1988,
demissões em massa eram feitas sem negociação,
diz o ministro. Até que, em 2009, a Seção de
Dissídios Coletivos do TST, calcada em princípios
gerais constitucionais, passou a exigir a
negociação coletiva prévia, mesmo sem lei
específica. “Ou seja, por mais de 20 anos teríamos
convivido com essa inconstitucionalidade de
conduta patronal antes de ser ‘corrigida’ pela
SDC”, ironizou.
Intervenção justificada - Gandra Filho
atuou como corregedor, numa atuação
excepcional. O ministro justificou seu interesse no
caso dizendo que a lei permite intervenção em
situação extrema de abuso e inexistência de
recurso apto a impedir dano irreparável.
“Conforme já relatado, a requerente não
apenas agravou internamente, mesmo não
havendo a previsão de agravo regimental
específico para liminares em mandado de
segurança no regimento interno do TRT da 13ª
Região, mas foi além: promoveu reunião de
mediação com o sindicato requerido, sob os
auspícios do Ministério do Trabalho, para atender
às exigências abusivas da autoridade judicial”,
ressaltou.
Outros casos - A disputa em torno das
demissões em massa sem passar por sindicatos
começou em dezembro do ano passado, com o
caso da universidade Estácio. Já o presidente do
TST validou a dispensa coletiva sem ouvir
sindicatos e permitiu a demissão de 58
professores da Estácio em Ribeirão Preto (SP) e de
150 professores da universidade UniRitter.
Fonte: Consultor Jurídico
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Prescrição para ação por
acidente de trabalho
poderá ser de cinco anos
Está pronto para ser votado na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) o
projeto que estabelece o prazo de cinco anos de
prescrição para ações decorrentes de acidente de
trabalho (PLS 512/2017). Do senador Paulo Paim
(PT-RS), o projeto tem o senador Eduardo Amorim
(PSDB-SE) como relator.
O texto original do projeto dizia que a
reparação decorrente de acidente do trabalho é
de natureza civil e poderá ser requerida no âmbito
da Justiça do Trabalho. O prazo sugerido por Paim
era de três anos, com base no prazo das ações de
reparação civil estabelecido pelo Código Civil (Lei
10.406/2002). Para o senador, a proposição visa a
dissipar dúvidas acerca desse prazo surgidas nos
meios jurídicos e dar mais segurança ao
trabalhador.
Entretanto, para o senador Eduardo
Amorim, a alteração na CLT (DL 5.242/1943) deve
ter como base o prazo prescricional para ações
trabalhistas estabelecido na Constituição de 1988.
Assim, o relator apresentou uma emenda para
determinar que a reparação decorrente de
acidente de trabalho, de natureza civil ou
trabalhista, será requerida perante a Justiça do
Trabalho, observado o prazo prescricional de
cinco anos.
Fonte: Agência Senado

Juíza reconhece intervalo
para mulheres mesmo
após reforma trabalhista
O intervalo de 15 minutos destinado às
mulheres antes do início de jornada extraordinária
de trabalho é necessário diante das distinções
fisiológicas e psicológicas das trabalhadoras. Assim
declarou a juíza Junia Marise Lana Martinelli, da 20ª
Vara do Trabalho de Brasília, ao determinar que uma
instituição financeira pague como hora extra por
não ter garantido esse período de descanso a uma
gerente.
A sentença baseia-se no artigo 384 da CLT,
revogado pela reforma trabalhista (Lei 13.467/2017)
depois que o processo já estava em andamento.
A trabalhadora, que constantemente tinha o
horário de trabalho prorrogado, mas não usufruía do
intervalo por determinação da empresa, ajuizou
reclamação trabalhista para requerer o pagamento
de 15 minutos diários. Já a empresa, em defesa,
contestou o pedido da gerente, alegando que, no
seu entendimento, o artigo em questão não teria
sido recepcionado pela Constituição Federal.
De acordo com a juíza, o dispositivo já havia
sido reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Tribunal Superior do Trabalho, que declararam
o texto recepcionado pela Constituição.
Fonte: Consultor Jurídico
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demanda do mercado por empregados
polivalentes. O único caso de legislação que prevê
multifuncionalidade, informa ele, é a lei que
regulamenta a exploração de portos.
A proposta em exame na CAS visa sanar
essa lacuna e regularizar casos como o citado por
Douglas Cintra, onde uma contratação para
função de secretária pode incluir tarefas como de
atendente de ligações da empresa e outras.
De acordo com o projeto, “não será exigido
do empregado contratado por multifunção ou
multiqualificação o desempenho de atividade
mais complexa do que a sua competência
principal, nos termos definidos em contrato entre
empregado e empregador”.

Projeto permite a
contratação de trabalhador
para múltiplas funções

Fonte: Agência Senado

Está em análise na Comissão de Assuntos
Sociais (CAS) do Senado projeto que modifica a
CLT para permitir a contratação de um
trabalhador para múltiplas funções, ao lado da já
regulamentada contratação por especificidade ou
predominância de função.
A proposta (PLS 190/2016) foi apresentada
por Douglas Cintra (PTB-PE), quando do exercício
do mandato como suplente do senador Armando
Monteiro (PTB-PE). O projeto recebeu voto
favorável do relator, senador Wilder Morais (PPGO), e está pronto para votação na Comissão de
Assuntos Sociais (CAS).
Como explica o autor, a legislação
trabalhista determina que o trabalhador seja
contratado para exercer atividades específicas,
sendo sua função aquela que consta no contrato
de trabalho, norma que não atende à crescente

PL prevê custos judiciais
somente após trânsito em
julgado de decisão final
Tramita na Câmara o Projeto de Lei
8774/17, segundo o qual caberá às partes de um
processo efetuar o pagamento das taxas ou custos
judiciais somente após o trânsito em julgado da
decisão final. Apresentada pelo deputado Nilto
Tatto (PT-SP), a proposta altera o Código de
Processo Civil (Lei 13.105/15).
“Essa medida objetiva dar plena
efetividade à garantia do livre acesso ao Poder
Judiciário e evitar que a exigência de pagamento
antecipado de taxas ou custas judiciais hoje
prevista em lei constitua verdadeiro óbice ao
ajuizamento de novas demandas”, justifica Tatto.
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O parlamentar destaca que a legislação já
permite que as despesas dos atos processuais
praticados a requerimento da Fazenda Pública, do
Ministério Público ou da Defensoria Pública sejam
pagas ao final pelo vencido, e a ideia é que isso
vire a regra geral.
Exceções - O autor mantém intacto, com o
objetivo de evitar maior congestionamento das
instâncias recursais, o sistema de preparo recursal
previsto no Código.
O texto mantém, ainda, outras normas
hoje previstas no Código, que configurarão
exceções à regra geral. Caberá ao autor adiantar
as despesas relativas a ato cuja realização o juiz
determinar de ofício ou a requerimento do
Ministério Público, quando sua intervenção
ocorrer como fiscal da ordem jurídica. Além disso,
fica mantida a norma que determina que, nos
procedimentos de jurisdição voluntária, as
despesas serão adiantadas pelo requerente e
rateadas entre os interessados.
Fonte: Agência Câmara

Gravidez de alto risco
dispensa carência para
auxílio-doença
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
com sede em Porto Alegre, em decisão liminar
(decisão realizada já no início do processo),
reconheceu o direito das mulheres com gravidez
de alto risco a receber auxílio-doença,
independentemente do tempo de contribuição
previdenciária. Antes disso, o INSS exigia carência
mínima, ou seja, um tempo de contribuição ao

INSS, pelo período de um ano, para que seguradas
recebessem tal benefício. A decisão resultou de
pedido feito pela Defensoria Pública da União
(DPU), por meio de ação civil pública e, por isso, é
válida em todo o Brasil.
Na decisão, o Tribunal destacou ainda que
a Constituição Federal prevê, a proteção à
maternidade, especialmente à gestante, como um
dos pilares a serem respeitados pelo legislador.
Diante disso, “com mais razão ainda, deve-se
prestigiar interpretação que guarde o interesse
das gestantes em situação de alto risco.”
Portanto a decisão do Tribunal determina
que o INSS se abstenha de exigir carência
(contribuição mínima) para concessão do auxíliodoença, devendo tal benefício ser garantido/pago
pelo INSS, para mulheres cuja gravidez seja
clinicamente comprovada como de alto risco, e
haja a recomendação médica, para afastamento
do trabalho por mais de 15 dias consecutivos.
Ainda é possível recurso por parte do INSS,
porém, já é uma decisão bastante favorável as
“mamães” do nosso país.
Fonte: Jusbrasil
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