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BOLETIM 520
Brasília, 27 de fevereiro de 2018

Novo presidente do TST
vai priorizar debate sobre
reforma trabalhista
O novo presidente do Tribunal Superior do
Trabalho (TST), João Batista Brito Pereira (foto),
disse nesta segunda-feira (26), durante sua posse à
frente da instituição, que a reforma trabalhista será
pauta prioritária da Corte. “A prioridade de hoje é a
implantação
da
reforma
trabalhista
na
jurisprudência do TST, que é o órgão dedicado a
uniformização da jurisprudência”. Pereira tomou
posse como novo presidente do TST, no lugar do
ministro Ives Gandra Martins Filho.
Pereira lembrou que os julgamentos sobre a
reforma só chegarão à Corte por meio de recursos
interpostos contra as decisões dos tribunais
regionais do Trabalho. Mas lembrou que o TST já
tem um grupo de ministros discutindo a questão:
“estamos com um grupo de ministros, uma
comissão designada pelo Tribunal, para estudar as
novidades impostas na Consolidação das Leis do
Trabalho e assim, quem sabe, contribuir com os
juízes do trabalho sem lhes atingir a independência,
que é sagrada”.
Ele disse ainda que, antes dos recursos
chegarem, o que pode ser feito é a edição de algum
procedimento que possa servir de referência para
decisões inferiores. “Mas nada que possa vincular ao
juiz, que tem a autonomia e independência nos
julgamentos”, reforçou, em entrevista coletiva após
a cerimônia de posse.

Direito adquirido - Uma das questões discutidas na
justiça do Trabalho é se as novas regras da reforma
se aplicariam aos contratos já existentes quando ela
entrou em vigor, em 11 de novembro, ou somente
pra aqueles celebrados depois desta data. O
entendimento em vários casos foi pela validade das
novas regras apenas nos contratos novos,
preservando o direito adquirido dos trabalhadores.
No dia 14 de novembro, o governo federal
editou a Medida Provisória 808, afirmando de
maneira expressa que a Lei no 13.467 “se aplica, na
integralidade, aos contratos de trabalho vigentes”.
Ou seja, as regras não seriam apenas para os
contratos a partir de 11 de novembro, mas também
seriam levadas em consideração em processos
judiciais ajuizados antes mesmo da entrada em vigor
da reforma. A análise a ser feita pelo pleno do TST,
portanto, terá que incluir também a possibilidade
dessa determinação. A MP ainda não foi convertida
em lei.
Em seu discurso de posse, o novo presidente
do TST lembrou da tripartição dos poderes e
acrescentou que as disposições contrárias à
Constituição não serão consideradas. “Se estiver em
conflito com a Constituição, prevalece a
Constituição”, disse.
Tomaram posse, além de João Batista Brito
Pereira, Renato de Lacerda Paiva como vicepresidente do Tribunal e Lelio Bentes Corrêa como
corregedor-geral da Justiça do Trabalho.
Fonte: Agência Brasil
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Mídia e empresas fazem
pressão ideológica para
estrangular sindicatos
Em entrevista nesta segunda-feira (26) a
Marilu Cabañas, na Rádio Brasil Atual, o consultor
sindical Vargas Netto (foto) afirma que essa
pressão envolve a criminalização da obtenção de
recursos para os sindicatos e procura reduzir a
base de contribuição dos trabalhadores ao
número restrito de sindicalizados. "Quando se diz
que o trabalhador individualmente tem de dar seu
aval à contribuição é quase como se exigir que ele
fosse sindicalizado – o que para na casa de 18% da
massa de trabalhadores", observa. "Então as
entidades sindicais, hoje, estão lutando
ferozmente para garantir recursos, realizando
assembleias que coletivamente autorizem a
contribuição da categoria."
Segundo o especialista, a história
demonstrou que a contribuição sindical foi um
elemento estruturante da realidade sindical
brasileira. "Com defeitos, com problemas, mas
essencialmente positivo e relevante para a
existência dos sindicatos", diz. "As contribuições
são decorrentes de ações coletivas, exceto a
filiação ao sindicato. A mensalidade é individual,
mas as outras contribuições têm de ter selo do
coletivo, ou seja, aprovação em assembleias",
defende.
Questionado sobre o fato de os chamados
sindicatos “pelegos” se beneficiarem de recurso
sem lutar pelos trabalhadores, o consultor diz
"resistir ao termo 'pelego', por considerar que
assinala uma divisão lesiva à luta comum da
classe. Mas ressalta: "Dito isto, os sindicatos que

não lutam, que não negociam, que não exercem
seu papel social, coletivo e trabalhista, não
merecem ter existência. Essa é a verdade. Mas
cabe às próprias categorias efetuar essa limpeza".
Vargas Netto destaca que há hoje quatro
eixos a serem absorvidos pelo movimento
sindical: "O primeiro deles é estar junto com as
categorias na resistência à lei celerada, na
resistência à lei da deforma trabalhista. Segundo,
forte sindicalização e ressindicalização, com os
sindicatos oferecendo também serviços válidos
para a categoria. Terceiro, a a luta por recursos
validados coletivamente por assembleias de
trabalhadores. E o quarto eixo: a tarefa de
aproximação com partidos e candidatos futuros
que defendam posições compatíveis com as
posições combativas e unitárias do movimento
sindical".
Fonte: Rede Brasil Atual
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patrão e empregado, após a aprovação da
reforma trabalhista.
- Fizeram uma proposta na sede da CNI
[Confederação Nacional da Indústria], a Câmara
aprovou e o Senado tenho certeza que não leu e
aprovou sem mudar uma vírgula. Tá aí o resultado
- disse o senador.
Fonte: Agência Senado

Benefício para trabalhador
da construção civil vai ser
avaliado por comissão

Paim lamenta números do
IBGE que apontam 26
milhões de desempregados
O senador Paulo Paim (PT-RS) lamentou os
dados divulgados pela Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) segundo os quais
mais de 26 milhões de brasileiros estavam
desempregados no final de 2017. Os números
apontam, ressaltou, que 23% da população estava
desempregada ou subutilizada no período
pesquisado.
Paim leu trechos da pesquisa que apontam
os estados onde o problema é mais grave: Piauí,
Bahia e Alagoas. Enquanto isso, Santa Catarina,
Mato Grosso e Rio Grande do Sul são os estados
que têm os menores índices de subutilização dos
trabalhadores.
De acordo com o senador, os jovens são os
que mais sofrem com o desemprego. Muito deste
resultado se deve, na opinião de Paim, à falta de
investimentos do governo federal no ensino
técnico e profissionalizante. Outra causa apontada
pelo senador foi a precarização das relações entre

A Comissão de Desenvolvimento
Regional (CDR) tem reunião marcada para 9h
desta quarta-feira (28). Um dos projetos na
pauta é o PLS 331/2015 , da senadora Vanessa
Grazziotin (PCdoB-AM), que destina 5% das
unidades produzidas no âmbito do Programa
Minha Casa Minha Vida aos trabalhadores da
construção civil.
Se não houver recurso para votação em
Plenário, a proposição segue para análise da
Câmara dos Deputados. O relatório é da
senadora Regina Sousa (PT-PI), que apresentou
texto favorável à ideia.
A autora alega que as exigências
burocráticas do Minha Casa Minha Vida
impedem que segmentos carentes de
atendimento habitacional sejam beneficiados.
No caso dos trabalhadores da construção civil,
observa, essa exclusão é particularmente
perversa, uma vez que esses trabalhadores são
a mão de obra responsável pelo sucesso do
programa.
Fonte: Agência Senado
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JT/RJ fim da contribuição
sindical obrigatória é
inconstitucional

Justiça do Trabalho de SC
determina recolhimento
de contribuição sindical

A juíza do Trabalho Aurea Regina de Souza
Sampaio, do Rio de Janeiro, deferiu tutela de
urgência requerida por sindicato para declarar
incidentalmente a inconstitucionalidade de artigos
da reforma trabalhista que tratam da contribuição
sindical (artigos 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602
da CLT).
Vício constitucional formal - A magistrada
fundamenta a decisão reproduzindo argumentos da
lavra da juíza Patricia Pereira de Santanna,
proferidos nos autos de outra ACP (000118334.2017.5.12.0007), “por concordar integralmente
com o seu teor”.
Nessa decisão, Patricia afirma que é
“inegável” a natureza jurídica de tributo da
contribuição sindical e que assim “qualquer
alteração que fosse feita no instituto da contribuição
sindical deveria ter sido feita por Lei Complementar
e não pela Lei nº 13.467/2017, que é Lei Ordinária”.
A magistrada determinou que a reclamada
proceda o desconto de um dia de trabalho de cada
substituído, independentemente de autorização
prévia e expressa, bem como efetue o recolhimento
em Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical.
Carlos Henrique de Carvalho, advogado do
sindicato que moveu a ação civil pública, afirma que
a decisão é a primeira no Estado do Rio de Janeiro
que vai de encontro à reforma trabalhista, que
prevê a extinção do imposto sindical. “É uma vitória.
A juíza considerou a Lei nº 13.467/2017, que
promoveu a alteração da contribuição sindical,
inconstitucional e ilegal”, afirmou o causídico.
Processo: 0100111-08.2018.5.01.0034
Fonte: Migalhas

A 3ª Vara do Trabalho de Florianópolis
determinou que um posto de gasolina desconte
um dia de trabalho de todos os seus trabalhadores
a partir de março, independentemente de
autorização prévia, para pagar a contribuição
sindical.
O pedido foi feito pelo Sindicato dos
Empregados em Posto de Venda de Combustíveis
e Derivados de Petróleo da Grande Florianópolis
contra o Auto Posto Imperador Eireli (ME). O
sindicato alegou que a Lei 13.467/2017, na parte
que regulamenta a contribuição sindical,
desrespeita a Constituição Federal, pois somente
lei complementar poderia transformar um
imposto compulsório em facultativo.
Segundo o juiz substituto do trabalho
Alessandro da Silva, a contribuição sindical
prevista no artigo 545 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) tem natureza jurídica de tributo e
está no artigo 8º da Constituição. Por isso,
afirmou, lei ordinária não poderia tornar
facultativa a contribuição sindical.
“A Lei Ordinária nº 13.467/2017 não
poderia ter alterado o instituto da contribuição
sindical, inclusive porque o CTN, recebido pela
Constituição de 1988 com o status de lei
complementar, refere que tributo é toda
prestação pecuniária compulsória (art. 3º). Assim
sendo, pelo paralelismo das formas, lei ordinária
não poderia tornar facultativa a contribuição
sindical”, afirmou.
Fonte: Portal do Magistrado
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TST mantém sentença que
homologou ação coletiva
sem a participação do MPT
A Subseção II Especializada em Dissídios
Individuais (SDI-2) do TST rejeitou ação rescisória
do Ministério Público do Trabalho (MPT) para
anular a homologação, pelo juízo da Vara do
Trabalho de Castanhal (PA), de acordo entre a
Companhia Têxtil de Castanhal (CTC) e o Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e
Tecelagem do Estado do Pará (SINFITEC), sem a
intimação do MPT.
O sindicato ajuizou ação coletiva contra a
empresa reivindicando adicional de insalubridade
aos empregados submetidos ao calor excessivo. O
Ministério Público não foi intimado a se
manifestar e, por isso, sustentava que o acordo é
nulo, pois, além de ter sido prejudicial aos
trabalhadores, a sua participação, na qualidade de
fiscal da lei, era obrigatória, sob o risco de
violação do artigo 5º, paragrafo 1º, da Lei de Ação
Civil Pública (Lei 7.347/85) e diversos dispositivos
do Código de Processo Civil de 1973 e do Código
de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

Mudança do polo ativo - O Tribunal
Regional do Trabalho da 8ª Região, ao rejeitar a
rescisória, ressaltou que “chegou a causar
espécie” o fato de o MPT não ter sido chamado a
intervir. No entanto, ao analisar os autos originais,
verificou que a ação permaneceu coletiva apenas
do ponto de vista fático, uma vez que, depois de
proposta pelo sindicato como substituto
processual, vários dos empregados substituídos
habilitaram-se diretamente nos autos, como
litisconsortes ativos.
“A petição de acordo foi formulada
diretamente por tais trabalhadores que se
habilitaram nos autos, havendo a desistência, pelo
sindicato, da ação no que tange aos empregados
substituídos que não se habilitaram”, explicou.
“Com a alteração do polo ativo e a desistência das
pretensões aduzidas em relação aos demais
trabalhadores substituídos, a ação permaneceu
coletiva apenas do ponto de visto fático, em razão
de dizer respeito a vários reclamantes, não
mantendo, contudo, o viés jurídico metaindividual
previsto nas normas mencionadas e que
reclamaria a atuação do Ministério Público”.
TST - Ao analisar o recurso do MPT, a
relatora, ministra Maria Helena Mallmann, citou
precedente de outro julgado semelhante na SDI-2,
além do disposto no artigo 794 da CLT, para
aplicar o entendimento de que uma eventual
ausência de intimação somente acarretaria
nulidade da homologação judicial se ficasse
comprovado prejuízo às partes, ônus do qual o
Ministério Público do Trabalho não se
desincumbiu.
A decisão foi unânime.
Processo: RO-100-20.2014.5.08.0000
Fonte: TST
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Projeto revoga multa menor
para microempresa por falta
de registro de empregado
Proposta em análise na Câmara dos
Deputados (PL 8776/17) revoga dispositivo da
reforma trabalhista (Lei 13.467/17) que prevê
multa de R$ 800 por empregado não registrado no
caso de microempresa ou empresa de pequeno
porte.
Fica mantido o artigo da lei que prevê, para
os empregadores em geral, multa no valor de R$ 3
mil por trabalhador não registrado, acrescido de
igual valor em cada reincidência.
Autor do projeto, o deputado Marco Maia
(PT-RS) critica a reforma trabalhista por ter
introduzido diferença de valor de multa em
virtude do tamanho da empresa. “Por qual razão
um empregado prejudicado em uma pequena
empresa é digno de proteção menor comparada
com a que é oferecida a empregado de empresas
maiores?”, questiona.
Dupla visita - Outro ponto do projeto
exclui o benefício da dupla visita previsto para as
pequenas empresas. Por esse mecanismo, o fiscal
alerta o empregador sobre possíveis equívocos e
retorna em prazo determinado para conferir se
foram corrigidos.
Demais infrações - O projeto também
acrescenta outro artigo à lei atual, prevendo que
as demais infrações referentes ao registro de
empregados sujeitarão a empresa à multa de R$
1,5 mil, dobradas na reincidência.
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Fonte: Agência Câmara
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