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Brasília, 12 de março de 2018

Centrais elaboram 'agenda
2018' e propostas para o
crescimento do país
Objetivo é buscar unidade e diretrizes
conjuntas, afirma diretor do Dieese
As seis centrais sindicais reconhecidas
formalmente começaram na sexta-feira (9) a discutir
os termos de um conjunto de propostas comuns
para enfrentamento imediato da crise e também de
longo prazo, uma agenda para 2018 e para o futuro,
que
envolva
crescimento
econômico
e
desenvolvimento social. "É um trabalho de
entendimento e diretrizes conjuntas", afirmou o
diretor técnico do Dieese, Clemente Ganz Lúcio, que
falou em "reinvenção" ou "reestruturação" do
mundo sindical. A sede do instituto, na região
central de São Paulo, foi o local do encontro, que
reuniu representantes da CSB, CTB, CUT, Força
Sindical, Nova Central e UGT.
Documento discutido durante a reunião
desta sexta-feira à tarde chamou a atenção para a
importância de "elaborar estratégias de ação para a
intervenção propositiva nos processos econômicos
sociais
e
políticos".
"Os
sistemas
de
proteção/seguridade social e trabalhista estão em
xeque. A flexibilização trabalhista reduz custo do
trabalho, quebra o poder dos sindicatos e restringe
o papel da Justiça para atuar na proteção laboral",
alerta o texto.

Um primeiro passo foi aprovar a formação
de um grupo de trabalho, com dois representantes
da cada central, mais o Dieese, que vai formular
propostas de ação, em uma agenda de "reinvenção"
sindical. A primeira reunião deverá ser realizada no
próximo dia 20.
Um documento com os principais pontos,
que devem ser apresentados aos candidatos às
eleições deste ano, será aprovado durante evento
previsto para 17 de abril, em São Paulo, pouco antes
do 1º de Maio. As centrais também se preparam
para participar das discussões sobre a Medida
Provisória 808, que modifica itens da recémaprovada lei trabalhista. Na próxima semana, será
escolhido o relator da comissão mista do Congresso
instalada na última terça (6).
Fonte: Rede Brasil Atual

Produção industrial recua
em 8 dos 14 locais
pesquisados pelo IBGE
Oito dos 14 locais pesquisados pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) tiveram queda na produção de industrial de
dezembro de 2017 para janeiro deste ano. Os
maiores recuos foram observados no Paraná
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(4,5%), Rio Grande do Sul (3,5%) e em São Paulo
(3,3%), segundo dados da Pesquisa Industrial
Mensal - Produção Física Regional divulgados
sexta-feira (9).
Também tiveram queda abaixo da média
nacional (2,4%), o Ceará (2,2%), Rio de Janeiro
(2,1%), Espírito Santo (0,9%) e Santa Catarina
(0,1%).
Na contramão, aparecem seis estados com
alta na produção: Pará (7,3%), Amazonas (7,1%),
Goiás (2,4%), Pernambuco (1,5%), Minas Gerais
(1,4%) e Bahia (0,9%). Além de acompanhar a
produção industrial de três estados nordestinos
separadamente (Ceará, Pernambuco e Bahia), o
IBGE também calcula a produção dos nove
estados da Região Nordeste somados. A região
teve queda de 1,1% de dezembro para janeiro.
Outras comparações - Na comparação com
janeiro do ano passado, a produção avançou em
11 dos 15 locais pesquisados, com destaque para
o Amazonas (32,7%). Quatro locais tiveram queda,
com destaque para o Espírito Santo (7,8%).
No acumulado de 12 meses, a produção
também avançou em 11 locais, com destaque
para o Pará (10,1%). Um local manteve a
produção estável (Bahia) e três tiveram queda na
produção, com destaque para Pernambuco
(2,3%).
Fonte: Agência Brasil

IBGE: construção civil
tem alta de preços
O Índice Nacional da Construção Civil
(Sinapi), medido pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), registrou inflação de
0,30% em fevereiro, taxa superior ao 0,27% de

janeiro e ao 0,19% de fevereiro de 2017. O
acumulado de 12 meses ficou em 3,82%, acima
dos 3,71% acumulados até janeiro.
O custo nacional da construção, por metro
quadrado, passou de R$ 1.069,61, para R$
1.072,87 em fevereiro. Os materiais de construção
subiram 0,54% e com valor de R$ 550,66 por
metro quadrado.
A mão de obra ficou 0,06% mais cara e
passou a custar R$ 522,21 por metro quadrado.
Em 12 meses, os materiais acumulam inflação de
3,15%, enquanto a mão de obra ficou 4,61% mais
cara.
Fonte: Agência Brasil

STF não julgará execução
da pena após a segunda
instância na pauta de abril
A presidente do STF, Cármen Lúcia, decidiu
não pautar para o mês de abril as ações que
questionam autorização da Corte para execução
provisória da pena de réus condenados pela
segunda instância, questão que foi decidida em
2016.
A pauta de julgamentos para o próximo
mês foi publicada nesta sexta-feira e não inclui
duas ações constitucionais relatadas pelo ministro
Marco Aurélio que pretendem rediscutir a
questão e o habeas corpus no qual a defesa do expresidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende evitar
a prisão após último recurso no Tribunal Regional
Federal da 4ª Região.
No mês passado, a ministra afirmou,
durante um jantar com empresários, que o
assunto não será debatido novamente pelo pleno.
A presidente é responsável pela elaboração da
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pauta de julgamentos. A decisão da ministra
ocorre no momento em que advogados do expresidente e ministros da Corte defendem que o
plenário volte a julgar a questão.
Por trás da movimentação nos bastidores,
está a possibilidade de o TRF negar último recurso
de Lula contra a condenação a 12 anos e um mês
de prisão na ação penal sobre o triplex do Guarujá
(SP).
A previsão é de que, até o final de abril, a
Oitava Turma do tribunal julgue um recurso da
defesa do ex-presidente chamado embargos de
declaração. Se o recurso for rejeitado, Lula poderá
ser preso em função do entendimento do
Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou o
início do cumprimento da pena após o fim dos
recursos na segunda instância da Justiça.
Além do pedido da defesa de Lula, estão
pendentes
de
julgamento
duas
ações
protocoladas pela OAB e pelo Partido Ecológico
Nacional (PEN) nas quais são requeridas que as
prisões ocorressem apenas após o fim de todos os
recursos, com o trânsito em julgado.
Fonte: Portal EBC

Beneficiário de plano de
saúde coletivo por adesão
tem legitimidade para
questionar rescisão
O beneficiário final de um plano de saúde tem
legitimidade ativa para propor ação contra a
rescisão unilateral do contrato, mesmo nos casos
em que o plano é coletivo por adesão. A Terceira

Turma do STJ ratificou esse entendimento ao
analisar recurso contra decisão do Tribunal de
Justiça de São Paulo (TJSP) que considerou que o
beneficiário não seria parte legítima para ajuizar a
ação.
O contrato coletivo de saúde foi firmado
pela Fecomércio (patrocinadora) com a Golden
Cross
(prestadora
de
serviços),
que
posteriormente o rescindiu de forma unilateral.
No recurso ao STJ, o beneficiário do plano
defendeu sua legitimidade ativa para propor a
ação questionando a rescisão do contrato.
A relatora do recurso, ministra Nancy
Andrighi, explicou que os planos coletivos
ocorrem naturalmente em favor dos beneficiários
finais do serviço de atenção à saúde, raciocínio
que “autoriza o usuário de plano de saúde
coletivo a ajuizar individualmente ação contra a
operadora para questionar abusividades do
contrato, independente de a contratação ter sido
intermediada pela pessoa jurídica à qual está
vinculado”.
A ministra lembrou que o ato questionado
– a rescisão unilateral – afeta indistinta e
necessariamente todos os beneficiários do plano
de saúde coletivo. Para a relatora, a possibilidade
de a rescisão unilateral ser “abusivamente
praticada pela operadora” é fator apto a justificar

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário
Endereço: SHCGN/CLN Quadra 710 Bloco H Loja 56 – Asa Norte – Brasília/DF CEP: 70.750-538
Fone: (61) 3037-3154 | Fax: (61) 3034-5128

[

que o beneficiário ajuíze ação questionando o ato
tido por ilegal.
“O fato de o contrato ser coletivo não
impossibilita que o beneficiário busque
individualmente a tutela jurisdicional que lhe seja
favorável, isto é, o restabelecimento do seu
vínculo contratual com a operadora, que, em tese,
foi rompido ilegalmente”, justificou.
Opção das partes - Nancy Andrighi
destacou que, em situações como esta, outros
beneficiários finais do plano podem exercer
igualmente o direito de ação para questionar a
rescisão do contrato, ou podem aguardar que a
pessoa jurídica (no caso a patrocinadora)
demande a solução em favor da coletividade de
beneficiários como um todo.
A legitimidade ativa, segundo a relatora,
restringe-se ao exame puramente abstrato da
titularidade dos interesses envolvidos na lide, e ao
longo do processo deve-se definir a procedência
ou improcedência do pedido no que diz respeito
ao mérito, mas não às condições da ação,
conforme entendeu o TJSP.
Com esse entendimento, a Terceira Turma
anulou o acórdão que extinguiu o processo sem
resolução de mérito e determinou o regular
julgamento do recurso de apelação da Golden
Cross. A sentença havia considerado ilegal a
rescisão do contrato e condenou a operadora a
indenizar o beneficiário por danos morais.
Fonte: STJ

Advogado tem direito a
sustentação oral em TRT
mesmo sem inscrição prévia
Um eletricista que trabalhou para a
Panasonic do Brasil Ltda. em São José dos Campos
(SP) conseguiu, em recurso de revista julgado pela
Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho,
garantir que seu advogado realize sustentação
oral na tribuna em sua defesa. O pedido de
sustentação havia sido negado pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 15ª Região
(Campinas/SP), mas a Turma determinou a
anulação do julgamento em que o indeferimento
ocorreu, com o entendimento de que a
sustentação atende a garantias constitucionais.
O eletricista teve seu pedido de
indenização em decorrência de acidente de
trabalho julgado improcedente pelo juízo de
primeiro grau. Na sessão de julgamento do
recurso ordinário, seu advogado não pôde fazer a
sustentação oral por não ter feito inscrição prévia.
Ele chegou a apresentar protesto por escrito
pedindo a designação de novo julgamento, mas o
desembargador relator indeferiu a solicitação com
o fundamento de que a decisão estaria de acordo
com o artigo 135 do Regimento Interno do TRT da
15ª Região. Segundo o dispositivo, a condição
para o exercício do direito de falar da tribuna é a
prévia inscrição do advogado.
No recurso de revista ao TST, a defesa do
eletricista argumentou que a mera ausência da
inscrição não pode afastar o direito da parte de
ter sua tese sustentada da tribuna. Apontou, entre
outros, violação ao artigos 5º, inciso LV, da
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Constituição Federal, que assegura às partes o
contraditório e a ampla defesa.
O relator do recurso, ministro Alexandre
Agra Belmonte, observou que a controvérsia não é
inédita no TST e já foi examinada tanto pelo
Tribunal Pleno quanto pela Subseção 1
Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1). “A
jurisprudência que vem ganhando corpo segue a
linha de que se deve garantir ao advogado a
prerrogativa de manifestar-se da tribuna, ainda
que este não tenha externado tal intenção por
meio de inscrição prévia, corriqueiramente
prevista nos regimentos dos tribunais apenas
como forma de racionalizar os trabalhos nas
sessões”, afirmou. “Não se pode permitir que uma
norma meramente instrumental – que assegura
apenas a preferência na ordem de julgamento –
seja elevada a patamar superior aos princípios
constitucionais do contraditório, da ampla defesa
e do devido processo legal”.
Por unanimidade, a Terceira Turma deu
provimento ao recurso de revista para anular a
decisão proferida no recurso ordinário e
determinar o retorno dos autos ao TRT da 15ª
Região a fim de que promova novo julgamento,
assegurando-se ao advogado do eletricista o
direito à sustentação oral.
Processo: RR-1743-78.2012.5.15.0132
Fonte: TST

Publicação no Diário
Eletrônico prevalece sobre
intimação via Pje para
contagem de prazo recursal
A Sexta Turma do Tribunal Superior do
Trabalho afastou a intempestividade do recurso
ordinário interposto por uma cuidadora de idosos
com base na data de intimação da sentença por
meio do Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho
(DEJT). O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª
Região (GO) havia entendido que o prazo para a
interposição do recurso se iniciara com a
intimação no sistema do processo judicial
eletrônico (Pje), mas, segundo a Turma, a
publicação no Diário Eletrônico prevalece sobre as
demais.
A cuidadora pretendia, na reclamação
trabalhista, o reconhecimento do direito à
estabilidade e a reintegração ao emprego, por ter
sido demitida grávida após a morte da pessoa da
qual cuidava. O pedido foi julgado improcedente
pelo juízo da 3ª Vara do Trabalho de Goiânia.
Seu recurso ordinário, interposto sete dias
depois da publicação da sentença no DEJT, foi
considerado intempestivo pelo TRT-GO porque a
intimação teria ocorrido no PJe mais de um mês
antes da interposição. Para o Tribunal Regional, a
Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a
informatização do processo judicial, “é expressa
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no sentido de que a intimação realizada por meio
eletrônico, em portal próprio, dispensa publicação
no órgão oficial, inclusive eletrônico”.
No recurso de revista ao TST, a exempregada alegou que a única intimação,
registrada no próprio Pje, se deu por meio do
Diário Eletrônico, com ciência em 28/8/2014.
Segundo ela, não havia nos autos qualquer
registro de intimação em data anterior.
A relatora do recurso, ministra Kátia
Arruda, observou que a intimação das decisões
proferidas em processos eletrônicos pode ser feita
por meio do Diário Eletrônico ou do sistema PJe.
“No primeiro caso, a ciência ocorre com o ato de
publicação, que é o dia útil subsequente ao da
disponibilização”, explicou. “Já no caso de
intimação diretamente no sistema PJe, a ciência
ocorrerá no dia em que a parte efetiva a consulta
do teor da intimação e, se esta não o fizer em até
dez dias, considera-se ciente a parte,
independentemente da realização da consulta”.
No entanto, nos termos do artigo 4º, parágrafo 2º,
da Lei 11.419/2006, a publicação da decisão no
Diário Eletrônico "substitui qualquer outro meio e
publicação oficial, para quaisquer efeitos legais".
Citando diversos precedentes no sentido
de que a publicação por meio de DEJT prevalece
sobre a intimação realizada via PJE, a ministra
concluiu que o recurso ordinário da cuidadora foi
interposto dentro do prazo legal. Por
unanimidade, a Sexta Turma deu provimento ao
recurso de revista e determinou o retorno dos
autos ao Tribunal Regional, a fim de que aprecie o
recurso ordinário.
Processo: RR-10794-60.2014.5.18.0003
Fonte: TST
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