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BOLETIM 536
Brasília, 21 de março de 2018

Dirigentes sindicais
reúnem-se com ministro
Fachin para tratar da
reforma trabalhista
Na última segunda-feira, o presidente da Nova
Central Sindical de Trabalhadores – NCST, José Calixto
Ramos, acompanhado da assessora jurídica da
entidade, Zilmara Alencar; do presidente da Central de
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB, Adilson
Gonçalves Araújo e do deputado federal, Orlando Silva
(PCdoB-SP); participou de audiência com o ministro do
Supremo Tribunal federal (STF), Edson Fachin (foto),
com a finalidade de debater Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADIn 5.794) que questiona
legalidade da Lei 13.467/2017, a chamada “reforma”
Trabalhista.
Na ocasião, as lideranças sindicais, suas
respectivas assessorias jurídicas e o parlamentar
levantaram argumentos contrários a diversos pontos
da lei aprovada à revelia do que consideram uma
discussão mínima necessária para aprovação de uma
matéria de tamanho impacto social.
“O ministro Edson Fachin, relator da ADIn
provocada pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores dos Trabalhadores em Transporte
Aquaviário e Aéreo – CONTTMAF, foi bastante
paciente, respeitoso e cordial. Mesmo com outras três
audiências tratando do mesmo tema, o ministro ouviu
pacientemente nossos argumentos na audiência
provocada pelo deputado Orlando Silva. Saímos desse
encontro na esperança, claro que sem certeza, de que

Fachin possa encaminhar relatório favorável às
alterações sugeridas no processo”, avaliou o
presidente da NCST.
Durante o encontro, questionamentos sobre
trabalho intermitente – e seus impactos na
arrecadação previdenciária -; mudanças nas regras
para afastamento de gestantes e lactantes do trabalho
insalubre; alteração da matéria tributária que
regulamenta a contribuição sindical por meio de lei
ordinária; e negociações diretas com empregados sem
o intermédio do sindicato de sua respectiva categoria,
foram algumas das pautas mais discutidas durante a
audiência.
“Nós estamos no último degrau da escalada
judicial que persegue correções urgentes no que
consideramos um atentado às leis de proteção ao
trabalho. Se o ministro entender que nossas
reclamações, através da Ação Direta
de
Inconstitucionalidade, têm procedência, vai nos ajudar
muito. Claro que, como relator, ele não poderia
afirmar isso em hipótese alguma. No entanto, se ele
assim proceder, damos um passo importante no
sentido de corrigir tantas regras precarizadoras
inseridas nessa lei. Nosso próximo passo é buscar a
viabilidade de uma audiência com a própria presidente
do Supremo, ministra Carmem Lúcia, para
conversarmos sobre o encaminhamento da matéria no
âmbito STF”, concluiu Calixto.
Fonte: NCST
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Vitórias judiciais e
assembleias reforçam
contribuição sindical
O sindicalismo tem colhido frutos na luta
pelo custeio. A garantia de sustentação material
das entidades está sendo buscada em várias
frentes. Por um lado, ações na Justiça questionam
a constitucionalidade dos artigos da Lei
13.467/17, que acabam com o desconto
obrigatório. Outro caminho tem sido a realização
de assembleias, para aprovar a manutenção da
cobrança.
Em ambos os casos, os resultados
aparecem. As decisões judiciais favoráveis ao
recolhimento da contribuição crescem em todo o
País.
Uma das mais recentes vem de Guarulhos.
O juiz Renato Luiz de Paula Paz, da 3ª Vara do
Trabalho, determinou que a Honeywell, empresa
do setor automotivo, recolha valor referente a um
dia de trabalho dos seus empregados, no mês de
março. A decisão beneficia o Sindicato dos
Metalúrgicos de Guarulhos e Região, autor da
ação.
Pelo Brasil, vários Sindicatos já obtiveram
liminares para obrigar empresas a fazerem o
desconto. Há decisões de primeira e segunda
instâncias.
Segundo
levantamento
do
Valor
Econômico, outras liminares devem ser
proferidas. O jornal destaca que só o escritório
Bertolino & Vargas Advogados Associados, de
Campinas (SP), ajuizou mais de 30 ações. Em Santa
Catarina, o escritório Beirith Advogados

Associados ingressou com cerca de 50 pedidos em
nome de Sindicatos.
A última palavra sobre o tema será do STF,
que
recebeu
13
Ações
Diretas
de
Inconstitucionalidade (Adins) sobre o tema.
Gherardi - O experiente advogado Hélio
Gherardi, que subscreve a ação impetrada pela
Federação
Nacional
dos
Frentistas
(Fenepospetro), está otimista. “Temos boas
chances. As possibilidades são grandes”, diz.
O lastro das ações é que a reforma
trabalhista não poderia ter alterado a contribuição
sindical por ser uma lei ordinária – a Lei 13.467, de
2017. Por ser tributo, o fim da obrigatoriedade de
recolhimento só poderia ser determinado por
meio de lei complementar.
Em conversa com a Agência Sindical, dr.
Gherardi acrescenta: “Outra falha da lei é que ela
legisla sobre matéria financeira, impondo
renúncia fiscal à União – que recebe parte do
imposto sindical. É outra inconstitucionalidade”.
Assembleias - Muitos Sindicatos optaram
por assembleias gerais, que têm aprovado
maciçamente o recolhimento da contribuição.
Quanto a essa possibilidade, de autorização
coletiva, a Nota Técnica 02/2018 da Secretaria de
Relações do Trabalho, órgão do Ministério do
Trabalho, reforça a posição das entidades de
classe.
Segundo a nota, “em sintonia com os
mandamentos constitucionais (Art. 8º, III, CF/88),
compreende-se que a anuência prévia e expressa
da categoria a que se referem os dispositivos que
cuidam da contribuição sindical, com o advento da
Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, pode ser
consumada a partir da vontade da categoria
estabelecida em assembleia geral”.
Fonte: Agência Sindical
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Justiça manda prefeitura
de Campinas descontar
contribuição sindical
O Tribunal Regional do Trabalho de
Campinas (15ª Região) determinou que a
prefeitura da cidade desconte a contribuição
sindical dos servidores, independente de
autorização prévia ou não dos trabalhadores.
A decisão, em caráter liminar, acolheu
recurso do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço
Público Municipal de Campinas (STMC) a uma
decisão na primeira instância. Dia 9, a juíza Ana
Flávia de Moraes Garcia Cuesta negou pedido de
tutela antecipada para que a prefeitura efetuasse
o desconto. O mérito da ação ainda será julgado.
Ação - O Sindicato argumenta que a
Justiça, inclusive o Supremo Tribunal Federal,
reconhece que a contribuição sindical é um
tributo, até porque parte dos valores descontados
dos trabalhadores são revertidos aos cofres da
União.
Ao conceder a liminar, o juiz Marcus
Menezes Barberino Mendes aponta que a
contribuição é prevista na Constituição, sendo que
a mudança efetuada por lei ordinária (reforma
trabalhista) abala a segurança jurídica e a
confiança do cidadão na Constituição.
O magistrado lembra ainda que a n ova
legislação também afeta “a organização do
sistema sindical, na medida em que cria
empecilhos ao exercício da liberdade sindical, por
fazer cessar abruptamente a sua principal fonte
de custeio".
Mais informações: http://portal.trt15.jus.br
Fonte: Agência Sindical

Olha aí o patronato se movimentando de novo...

CNI apresenta agenda
legislativa com 14
propostas para 2018
A Confederação Nacional da Indústria
apresentou nesta terça-feira (20) uma agenda
com 14 propostas de leis em tramitação no
Congresso Nacional, cuja aprovação é considerada
“urgente”. Essas propostas fazem parte da Agenda
Legislativa da Indústria 2018, documento que
apresenta um total de 129 propostas classificadas
como “estratégicas” pelo setor industrial.
Entre as propostas defendidas pelos
empresários estão as reformas tributária e
previdenciária, a regulação do tratamento de
dados pessoais, incentivos à pesquisa científica e
tecnológica, melhorias na Lei Geral de Micro e
Pequenas Empresas, e a regulamentação do
lobby.
“Esse documento representa um exercício
de confiança no país”, resumiu o presidente da
CNI, Robson Braga de Andrade, referindo-se à
segurança jurídica que a aprovação dessas
matérias representarão para que as empresas
invistam no país.
Segundo ele, “é necessário *ao Congresso
Nacional] insistir na agenda de reformas, em
especial a da Previdência, peça imprescindível
parar a reversão da escalada da dívida pública”.
Essa “pauta mínima” apontada pela CNI inclui
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também a Lei Geral do Licenciamento Ambiental
que, de acordo com a entidade, “é um texto
equilibrado e amadurecido ao longo de 14 anos de
debate”.
Também presente no evento, o presidente
da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) disse que está
elaborando, com a ajuda do Banco Central e da
equipe econômica, uma agenda com 12 propostas
que, juntas com a agenda apresentada pela CNI,
“vão ajudar o Congresso a cumprir seu papel de
colocar o Brasil no século 21”, no sentido de
“melhorar a vida da sociedade, e não de poucas
pessoas”.
Em meio a elogios à reforma trabalhista,
Maia fez críticas à Justiça trabalhista pela
“afronta” de algumas de suas autoridades em se
recusarem a aplicar as novas regras. “A legislação
trabalhista de fato prejudicava o trabalhador.
Agora teremos problema com a Justiça do
Trabalho que se recusou a aplicar a nova lei.
Temos de encarar essa afronta à democracia e ao
legislativo brasileiro”.
Segundo Maia, a Justiça do Trabalho custa
“muito caro” ao Brasil. “E será que ela atende à
sociedade e aos trabalhadores brasileiros? Do
meu ponto de vista, não”, disse o presidente da
Câmara.
Maia também manifestou contrariedade
quanto à medida provisória que antecipa a
cobrança de Imposto de Renda de fundos
exclusivos
de
investimentos,
considerada
prioritária pelo governo. “Tenho me oposto
porque se cria regra para o empresário investir. Se
no meio do processo muda-se o processo, há
insegurança fiscal. Você cria insegurança jurídica”.
Representando o Senado no evento da
CNI, o vice-presidente da Casa, deputado Cássio
Cunha Lima (PSDB-PB) disse que está “disposto

para colaborar dentro da pauta apresentada pela
indústria brasileira”, acrescentando considerar
necessário somar a essas pautas a questão da
segurança pública.
Ainda dentro das propostas da CNI,
Andrade defendeu a aprovação do projeto de lei
que estabelece o marco legal para as agências
reguladoras, por conferir “caráter técnico à
avaliação de impacto regulatório feito por essas
instituições”.
A Agenda Legislativa apresentada pela CNI
consultou 1.250 sindicatos que congregam mais
de 700 mil empresas, além de associações
setoriais.
Fonte: Agência Brasil

CCJ debate corte de
verbas para combate à
violência contra a mulher
O Brasil ainda está entre os países com os
maiores índices de feminicídios e de violência
contra a mulher. O assunto foi discutido em
audiência pública na Comissão de Constituição e
Justiça do Senado (CCJ) nesta terça-feira (20).
Enquanto a senadora Angela Portela (PDT-RR)
afirmou que o governo federal cortou os recursos
de 2018 para combater esse tipo de violência, o
senador Antonio Anastasia (PSDB – MG), autor do
requerimento para a audiência, destacou a
importância da família para fortalecer o respeito
aos direitos da mulher.
Fonte: Agência Senado
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Trabalhador só responde por
honorários de perícia que for
designada após reforma
A responsabilidade pelo pagamento de
honorários periciais é da parte sucumbente na
pretensão do objeto da perícia, ainda que
beneficiária da justiça gratuita. A regra, no
entanto, só vale para perícias requeridas após a
vigência da reforma trabalhista. Assim entendeu o
juiz do Trabalho Ricardo Gurgel Noronha, da 1ª
vara de Pedro Leopoldo/MG.
A ação trabalhista foi ajuizada pelo
empregado de uma prestadora de serviços
auxiliares de transporte aéreo. O trabalhador
apresentou declaração de pobreza, razão pela
qual lhe foram deferidos os benefícios da Justiça
gratuita. Ele alegou ter problemas auditivos em
razão das atividades de “auxiliar de rampa” que
desenvolvia
na
empresa.
Assim,
pediu
indenizações por danos moral e material e, para
tanto, requereu a realização de perícia médica,
com o fim de demonstrar a doença relacionada ao
trabalho. O médico perito, por sua vez, concluiu
que a perda auditiva não se relacionava às suas
atividades na empresa, além de não ter sido

agravada pelo trabalho, e também não lhe causou
incapacidade.
A CLT, em seu artigo 790-B, isentava o
empregado beneficiário da Justiça gratuita do
pagamento dos honorários do perito, mesmo que
ele não fosse vencedor no objeto da perícia
realizada na ação trabalhista. Nesse caso, os
honorários periciais ficariam a cargo da União.
Mas a reforma trabalhista modificou o artigo 790B da CLT, o qual passou a ter a seguinte redação:
“A responsabilidade pelo pagamento de
honorários periciais é da parte sucumbente na
pretensão do objeto da perícia, ainda que
beneficiária da justiça gratuita”.
Como foi o trabalhador a parte
sucumbente no objeto da perícia, de acordo com
a nova lei trabalhista ele teria de arcar com o
pagamento dos honorários periciais. No entanto,
como a perícia foi designada antes da vigência da
lei, o julgador entendeu que o reclamante não
pode ser responsabilizado.
O trabalhador foi isentado do pagamento
dos honorários periciais, fixados em R$ 1 mil, que
ficaram a cargo da União, na forma da resolução
66/2010 do CSJT.
Processo: 0010303-26.2016.5.03.0092
Fonte: Jusbrasil
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