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Brasília, 14 de março de 2018

Relator da MP 808/17
pode ser definido nesta
quarta-feira (14)
Com a instalação da comissão mista, na
última terça-feira (6), que vai analisar a MP
808/17, que altera pontos da Reforma
Trabalhista, configurada na Lei 13.467/17, o
relator da matéria poderá ser indicado nesta
quarta-feira (14). Há disputa no interior do
colegiado. O governo quer como relator, o
deputado Rogério Marinho (PSDB-RN). O
deputado Paulo Pereira da Silva (SD-SP) indicou
nome alternativo, do deputado Bebeto (PSBBA).
Há, portanto, impasse nesta questão e
ainda há ameaças de a base do governo deixar
caducar a medida provisória. A matéria já tranca
a pauta de votações da Câmara dos Deputados e
já foi reeditada (prorrogada) sem que tenha
iniciado, ao menos, a discussão na comissão
mista. Assim, a possibilidade de a matéria cair
por decurso de prazo não está fora do radar da
oposição.
Além desse impasse, o presidente do
Senado e do Congresso, Eunício Oliveira (MDBCE), também não concorda com o nome de
Marinho. Já que este não tem compromissos
com o acordo firmado no Senado que permitiu a
aprovação o projeto de lei. O acordo redundou

na elaboração da MP 808, que Marinho diverge
e portanto tem grande chance de rejeitar ou
deixar caducar.
Pressão - A movimentação sindical nesta
fase de tramitação é extremamente importante
para influenciar o colegiado na construção de
um texto alternativo em torno dos pleitos dos
trabalhadores, mesmo que o relator não seja o
deputado Bebeto.
Caso o relator não recepcione as
emendas ou sugestões, caberá ainda aos
deputados e senadores da ala trabalhista
apresentar voto em separado para buscar apoio
para votação na comissão mista.
É relevante manter mobilização na
comissão, pois como estamos em ano eleitoral,
os deputados estão mais sensíveis aos apelos e
demandas da massa trabalhadora.
A medida provisória reabre o debate em
torno da Reforma Trabalhista e, assim, expõe
suas mazelas e contradições que pululam todos
dias desde que a lei entrou em vigor, em 11 de
novembro último.
Fonte: Diap
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Contribuição sindical é
imposto e não poderia ser
alterada por lei ordinária
Liminar é do desembargador Francisco
Alberto da Motta Peixoto Giordani.
Liminar do desembargador Francisco
Alberto Da Motta Peixoto Giordani, do TRT da 15ª
região, autorizou a um sindicato de trabalhadores
de autoescola a cobrança de imposto sindical.
Para o magistrado, dispositivo da reforma
trabalhista que torna a contribuição facultativa é
inconstitucional.
O pedido de liminar foi formulado em MS
impetrado pelo sindicato dos instrutores de autoescola e despachantes de Ribeirão Preto contra
ato do juízo da VT de Batatais, que indeferiu
pedido de tutela provisória para que fosse
determinado o recolhimento de contribuição
sindical.
Ao analisar, o magistrado considerou que o
art. 545 da CLT, com a recente redação da reforma
trabalhista, “é de evidente inconstitucionalidade”.
Para o desembargador, nos termos da CF/88 (art.
146), “cabe à União instituir contribuições sociais,
de intervenção no domínio econômico e de
interesse das categorias profissionais ou
econômicas".
"Dúvida não há que a contribuição sindical
em questão, antigo imposto sindical, tem natureza
parafiscal, mesmo porque parte dela é destinada
aos cofres da União e revertida ao Fundo de
Amparo do Trabalhador - FAT, que custeia
programas de seguro-desemprego, abono salarial,
financiamento de ações para o desenvolvimento

econômico e geração de trabalho, emprego e
renda."
Definida a contribuição como imposto, o
magistrado entendeu inafastável a conclusão de
que tem caráter obrigatório, não-facultativo. "A
modificação levada a efeito nos moldes da lei
13.467/17 deveria, em respeito à hierarquia das
normas, ser realizada através de lei
complementar, e não por lei ordinária, como é o
caso da lei 13.467/17”.
"Abstração
feita
à
gritante
inconstitucionalidade,
de
todo
modo,
desnecessário tecer maiores digressões a respeito
da importância e/ou dependência da agremiação
sindical em relação às contribuições pretendidas,
indispensáveis para a sua sobrevivência,
mormente considerando que abrupta a sem
qualquer período e/ou condições transitórias que
preparassem a retirada de sua obrigatoriedade."
"Ante o direito líquido e certo violado",
deferiu a liminar.
Processo: 0005385-57.2018.5.15.0000
Fonte: Migalhas
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O Artigo 60 da Constituição Federal veta
qualquer emenda à Carta Magna, como é o caso
da PEC da reforma da Previdência, em caso de
uma intervenção federal.
Fonte: Portal EBC

Senado promove debate sobre
privatização do setor elétrico

OLHA O PERIGO AÍ NOVAMENTE...

Temer diz que pode
encerrar intervenção em
setembro e votar PEC da
Previdência
Michel Temer disse nesta terça-feira (13)
que poderá encerrar a intervenção federal no Rio
de Janeiro em setembro para que o governo possa
voltar o foco para a discussão e a aprovação da
reforma da Previdência ainda em 2018. Segundo o
presidente, os últimos quatro meses do ano
poderão ser usados para a tramitação da Proposta
de Emenda à Constituição (PEC 287/2016 que
trata das mudanças das regras previdenciárias.
“Nós decretamos a intervenção no Rio de
Janeiro e, em face a intervenção, não se pode
tramitar emendas à Constituição. Não é
improvável, espero que seja assim, que até
setembro, mais ou menos, as coisas estejam
entrando nos eixos no Rio de Janeiro, e eu possa
fazer cessar a intervenção. Se fizer cessar, ainda
tenho uma parte de setembro, de outubro,
novembro, dezembro, para aprovar a reforma da
Previdência”, disse.

A Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (CDH) do Senado Federal
vai promover uma audiência pública nesta quintafeira (15), às 9h, para debater dois temas: a
privatização do setor elétrico nacional e sua
relação com os direitos humanos e os advogados
sindicais e os desafios para a reconstrução da
democracia e dos direitos trabalhistas.
Entre os convidados, estão o secretárioexecutivo do Conselho Indigenista Missionário
(Cimi), Cleber César Buzatto, e a engenheira
florestal Fabíola Latino Antezana, representante
do Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE).
Também constam da lista de convidados o
professor da Universidade de Brasília (UnB)
Marthius Sávio Cavalcante Lobato e o advogado
Vanilson Carvalho Fontenele, representante do
Sindicato dos Empregados no Comércio e Serviço
de Teresina (Sindicom). A CNBB e o Movimento
dos Atingidos por Barragens (MAB) também
devem enviar representantes.
A audiência foi uma sugestão do senador
Paulo Paim (PT-RS) e terá caráter interativo, com a
possibilidade de participação popular. Dúvidas,
críticas e sugestões podem ser enviadas por meio
do portal e-Cidadania ou pelo Alô Senado (0800
61 2211).
Fonte: Agência Senado
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Indicador aponta pessimismo
do consumidor brasileiro

Pesquisa da CNI mostra
que 44% dos eleitores
estão pessimistas com as
eleições deste ano
Se fosse um anúncio de emprego, o cargo
para presidente exigiria do candidato boa
relação com o congresso, experiência,
conhecimento sobre os problemas do país, boa
formação educacional e até fé em Deus.
É isso que aponta a pesquisa Perspectivas
para as eleições de 2018, da CNI – Confederação
Nacional da Indústria, divulgada nesta terçafeira.
Mas o que o contratante quer mesmo,
acordo com Renato da Fonseca, Gerente
executivo de pesquisa e competitividade da CNI,
é um candidato honesto.
O gerente de pesquisa diz ainda que o
eleitor está desapontado com a política. E é por
causa da corrupção.
Mas brasileiro que é brasileiro não
desiste nunca e dentre aqueles que ainda
confiam na política, 32% disseram que tem
expectativa de mudança e renovação e outros
19% tem esperança no voto e na participação
popular.
A pesquisa ouviu duas mil pessoas em
127 cidades, entre 7 e 10 de dezembro do ano
passado. A margem de erro é de 2 pontos
percentuais para mais ou para menos.
Fonte: Portal EBC

O consumidor ainda está pessimista com a
economia, segundo o Indicador de Confiança do
Consumidor, divulgado nesta terça-feira (13) pelo
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela
Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas
(CNDL). O indicador somou 42,8 pontos em
fevereiro, valor acima do observado em igual
período do ano passado (41,4 pontos), mas ainda
abaixo dos 50 pontos, o que indica pessimismo.
Entre 50 e 100 pontos o indicador passa a indicar
otimismo com a economia.
O índice tem dois componentes: o
indicador de condições atuais, que mostra o
cenário atual da economia e que alcançou 32,4
pontos em fevereiro; e o de expectativas que
avalia o que os consumidores esperam para os
próximos meses e que somou 53,2 pontos.
Segundo os dados, 74% dos brasileiros
avaliam a situação atual econômica como ruim,
enquanto apenas 4% a consideram ótima ou boa.
Entre os que fazem uma avaliação negativa da
economia, a maior parte cita o desemprego como
principal razão (64%), seguido pelos preços altos
(60%) e as elevadas taxas de juros (38%).
Entre os 39% dos entrevistados que estão
pessimistas com o futuro da economia, 66%
apontam a corrupção como um dos principais
fatores que atrapalham o desempenho do país,
seguido pelo desemprego (mencionado por 46%)
e a inflação (32%). Já entre os 22% de otimistas,
mais da metade (51%) não sabem justificar suas
razões, enquanto 24% atribuem isso ao fato de
que as pessoas estão consumindo mais e 22%
apontam que o desemprego está caindo.
Fonte: Agência Brasil
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Turma reduz valor de
indenizações por danos
morais, estéticos e materiais
em acidente de trabalho
Ao julgar recurso de revista interposto pela
Siderúrgica Ibérica S. A., de Marabá (PA), a Oitava
Turma do Tribunal Superior do Trabalho reduziu o
valor das indenizações por danos morais e
estéticos devidas a um eletricista vítima de
acidente de trabalho e aplicou um redutor à
indenização por dano material a ser paga em
parcela única. Por maioria, a Turma considerou
desproporcionais e excessivos os valores fixados
pelas instâncias inferiores.
O acidente diminuiu em 70% a capacidade
de trabalho do empregado, atingindo com
gravidade os nervos da região do seu pulso direito
e acarretando a diminuição de suas respostas
motoras. Ao apreciar a matéria, o Tribunal
Regional do Trabalho da 8ª Região (PA-AP) havia
deferido indenizações compensatórias por danos
morais, estéticos e materiais que somavam
aproximadamente R$ 1,4 milhão, em razão do
infortúnio do qual resultou incapacidade total e
permanente do empregado. Segundo o Tribunal
Regional, “a fixação dos valores relativos aos
danos materiais, morais e estéticos deve levar em
conta a expectativa de vida média dos brasileiros
(75,2 anos), a idade do empregado vitimado (29,8
anos) e a remuneração anual proporcional à
redução da capacidade”.
A Oitava Turma do TST, todavia,
considerando que a reparação deve ser fixada
com fins pedagógicos e compensatórios, a fim de
evitar a repetição do ato lesivo e de assegurar à

vítima a justa reparação pelos danos sofridos,
sem, no entanto, proporcionar enriquecimento
sem causa, acabou por reduzir a condenação total
para pouco mais de R$ 616 mil, sendo R$ 40 mil
por danos morais, R$ 60 mil por danos estéticos e
R$ 516 mil por danos materiais.
O voto condutor, do ministro Márcio
Eurico Vitral Amaro (relator), baseou-se tanto na
perda parcial da capacidade de trabalho do
eletricista quanto na importância da função para a
qual ele ficou incapacitado. Com fundamento em
jurisprudência reiterada do TST, o ministro
determinou a aplicação do redutor de 30% sobre
o valor da condenação relativa aos danos
materiais, que serão pagas em parcela única. “Esta
Corte tem se pronunciado no sentido de que, nas
hipóteses de pagamento de indenização por
danos materiais em parcela única, deve ser
aplicado um percentual redutor, tendo em vista
que o valor será disponibilizado de uma só vez”,
explicou.
Ficou vencida a ministra Cristina Peduzzi,
que arbitrava as indenizações por danos morais e
estéticos em R$ 100 mil cada.
Processo: ARR-10351-64.2015.5.08.0129
Fonte: TST
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