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Juiz decide que
contribuição sindical
não pode ser suspensa
Mais uma decisão judicial, em
segundo grau, determina o recolhimento
da contribuição sindical. Na semana
passada, o desembargador Renato Simões,
do Tribunal Regional do Trabalho na Bahia
(TRT-5), concedeu liminar obrigando uma
empresa de mineração com sede em
Tanhaçu, no extremo Sul da Bahia, a
recolher a contribuição dos seus
empregados.
A decisão ocorreu em Mandado de
Segurança Coletivo, impetrado pelo
Sindicato dos Mineradores de Brumado e
Microrregião (Sindmine). Com a liminar,
inédita na Bahia, as manifestações da
Justiça em favor do desconto obrigatório

das contribuições, que dão sustentação
financeira aos Sindicatos, chegam a 115 em
todo o País – conforme levantamento da
Central
dos
Sindicatos
Brasileiros
(http://pobr.com.br/rt/).
De acordo com o DIAP, em menos de
um mês, o número de decisões contrárias
à reforma trabalhista subiu mais de 60%,
mostrando que a Lei 13.467/17 tem sido
ampla e maciçamente questionada nos
tribunais, das varas trabalhistas ao
Supremo Tribunal Federal (STF).
Em seu despacho, apontando vasta
doutrina e jurisprudência, Renato Simões
assinalou que a contribuição sindical tem
previsão constitucional e natureza jurídica
de tributo, por isso, sua aplicabilidade não
poderia ser extinta por lei ordinária. Pelo
contrário, somente lei complementar
poderia modificar a sua arrecadação.
O desembargador ressaltou, ainda, a
impossibilidade de existência de tributo
facultativo,
contaminando
a
constitucionalidade da nova regra.
Multa - O Sindicato recorreu ao
segundo grau após ter pedido de liminar
no mesmo sentido negado pela Vara do
Trabalho de Brumado. O magistrado fixou
multa diária pelo descumprimento, no
valor de R$ 1 mil até o limite de R$ 30 mil,
revertida em prol do Sindmine.
Fonte: Agência Sindical
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Olha aí perigo de novo!!!
Texto da reforma deve ser
aproveitado em 2019, diz
secretário da Previdência
O secretário de Previdência do Ministério
da Fazenda, Marcelo Caetano, disse neste sábado
(7) que, se o decreto de intervenção federal no
Rio de Janeiro continuar até 31 de dezembro,
como previsto, um novo governo poderia
aproveitar o texto da atual Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) para a Reforma da Previdência,
que já tramita no Congresso, e economizar “no
mínimo seis meses” na aprovação de uma
reforma.
Segundo Caetano, o presidente que for
eleito teria de esperar a eleição de novos
presidentes da Câmara dos Deputados e do
Senado para dar continuidade à tramitação e,
caso decida dar continuidade à que já ocorre,
seria possível ter a aprovação da reforma ainda no
primeiro semestre de 2019. “Do ponto de vista
legislativo é possível, sim, aproveitar todo esse
processo que já foi feito e é recomendado que se
faça isso”, disse.
Caetano disse que se o novo governo
decidir propor um novo texto, o processo
demoraria pelo menos outros seis meses, já que
seria necessário formar uma equipe técnica e um
consenso entre ela, além de fazer a articulação no
Executivo e apresentar um novo texto ao
Congresso somente por volta de abril. “Se for um
processo bastante acelerado, ele vai conseguir ter
a aprovação de uma reforma da Previdência só no
final de 2019”, concluiu.

A proposta de reforma da Previdência do
governo passou pela Comissão de Constituição e
Justiça e foi aprovada pela Comissão Especial da
Câmara dos Deputados, criada para tratar do
tema, em maio de 2017, mas sua tramitação foi
interrompida quando o governo decretou a
intervenção federal na segurança do Rio de
Janeiro. A Constituição Federal não permite que
sejam feitas emendas ao seu texto enquanto
ocorrem intervenções.
O secretário da Previdência fez as
declarações em Cambridge, nos Estados Unidos,
onde participou da Brazil Conferência, organizada
por alunos brasileiros das universidades de
Harvard e do Massachusetts Institute of
Technology (MIT).
Fonte: Agência Brasil

TRT-17 concede justiça
gratuita sem comprovação
em ação anterior à reforma
Não se pode exigir que reclamantes que
ajuizaram processos antes da Lei 13.467/2017,
conhecida como reforma trabalhista, comprove
insuficiência de recursos para o pagamento das
custas da ação. Com esse entendimento, 1ª Turma
do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região
concedeu o benefício de justiça gratuita com uma
declaração de hipossuficiência econômica.
Na ação de outubro de 2017, um mês
antes da reforma entrar em vigor, um trabalhador
rural requereu o pagamento de horas extras e
descanso, alegando que trabalhava de segunda a
domingo, em um total de 72 horas por semana.
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No julgamento, porém, o testemunho do
autor apresentou contradições e o juiz concluiu
que sua jornada não ultrapassava 44 horas
semanais. A empregadora também comprovou o
pagamento do descanso semanal remunerado e
que o horário de saída do funcionário era
diferente do que o alegado por ele.
Em segundo grau, o reclamante alegou
cerceamento de defesa negado pelo tribunal.
Diante da condenação, foram repassadas as custas
processuais a ele no valor de R$ 100. Em novo
recurso, o trabalhador apresentou apenas
declaração de hipossuficiência alegando estar
desempregado.
Embora a lei da reforma trabalhista tenha
alterado as exigências para esse tipo de benefício,
impondo a comprovação de insuficiência, os
desembargadores que julgaram o caso no TRT-ES
consideraram que neste caso a aplicação da nova
norma seria incabível. Isto porque o processo foi
iniciado antes da lei atual entrar em vigor.
“Sob pena de mitigação do duplo grau de
jurisdição e do acesso à Justiça, não se pode exigir
que o reclamante comprove a insuficiência de
recursos para o pagamento das custas do
processo para que seja conhecido seu apelo, nos
termos do artigo 790, §4º, da CLT, inclusive sob
pena de violação ao conteúdo do novo CPC (artigo
10), e em face das mitigações da 'teoria do
isolamento dos atos processuais', previstas no
novo Código de Processo Civil, conforme se afere,
por exemplo, do caput do artigo 1046”, declarou o
relator do caso, o desembargador Cláudio
Armando Couce de Menezes. Com informações do
Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região.
Processo 0000890-86.2017.5.17.0181
Fonte: Consultor Jurídico

Projeto permite saque do
FGTS para pagamento de
pensão alimentícia
A proposta (PLS 415/2017) do senador
Lasier Martins (PSD - RS) em analise na Comissão
de Assuntos Sociais (CAS) permite o saque no
FGTS para o pagamento de pensão alimentícia.
Pelo texto, o dinheiro só pode ser retirado
com autorização da justiça quando o trabalhador
não tiver recursos financeiros. Atualmente, a
legislação já autoriza o saque em 18 situações
diferentes, como a demissão sem justa causa e a
aposentadoria. O saldo pode ser utilizado para a
compra da casa própria, por paciente em estágio
terminal ou por pessoas com AIDS ou câncer.
O Código de Processo Civil também
determina que o devedor de alimentos deve ficar
preso em regime em regime fechado. Segundo o
relator do projeto, senador Jorge Viana (PT – AC),
a iniciativa busca assegurar a proteção dos filhos e
evitar disputas na justiça.
Fonte: Agência Senado
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Relatório do CNJ indica
redução de processos em
tramitação no judiciário
Dados sobre o cumprimento das metas de
2017 do Conselho Nacional de Justiça para o
Judiciário indicam que, pela primeira vez, o
número de processos julgados superou o de
distribuídos. As informações são preliminares e
serão confirmadas com a divulgação do relatório
Justiça em Números, no segundo semestre deste
ano. Um relatório analítico dos dados das metas
para 2017 será divulgado em abril.
Em 2017, foram distribuídos 19.803.441
processos e julgados 20.737.514 no Judiciário, o
que representa 104,72% de cumprimento da Meta
1 . O indicador é um compromisso de todo o
Judiciário, firmado anualmente durante o
Encontro Nacional do Poder Judiciário, para tornar
a justiça mais célere por meio do julgamento de
mais processos do que o número de ações
distribuídas.
“Observamos que houve um esforço de
todos os tribunais, resultando em um gradativo
aumento de produtividade, ano após ano. O que
demonstra o compromisso assumido com a Meta
1. Em 2017, atingimos finalmente a inversão de
crescimento, resultando numa redução do
estoque de processos em tramitação”, comentou
Fabiana Gomes, diretora do Departamento de
Gestão Estratégica do CNJ.
Os resultados mostram ainda que todos os
ramos do Judiciário conseguiram reduzir estoque
de processos. No caso da Justiça Estadual,
segmento com maior número de processos em

tramitação, o cumprimento da meta chegou a
105,63%. Na Justiça Estadual, que concentrou a
maior quantidade de processos distribuídos e
julgados no Brasil em 2017, foram 12.771.503
processos distribuídos e 13.490.782 julgados.
O CNJ divulgará, até final de abril, o
relatório analítico dos dados referentes ao
desempenho das Metas Nacionais 2017.
Fonte: Consultor Jurídico

Projeto revoga prescrição
intercorrente em ações
trabalhistas
Texto altera vários pontos da reforma
trabalhista aprovada pelo Congresso
O Projeto de Lei 8640/17, do deputado
Marco Maia (PT-RS), em tramitação na Câmara,
revoga o artigo da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT, Decreto-lei 5.452/43) que admite a
“prescrição intercorrente” no processo do
trabalhista no prazo de dois anos.
A prescrição intercorrente foi incluída na
CLT pela reforma trabalhista (Lei 13.467/17). Por
meio dela, a ação trabalhista para reivindicação de
créditos (como salários e horas extras) será
extinta se o trabalhador deixar de cumprir
determinação judicial, sem qualquer motivo ou
justificativa, por mais de dois anos.
Antes da reforma trabalhista, a prescrição
intercorrente era aceita pelo Tribunal Superior do
Trabalho (TST) apenas em casos excepcionais. A
questão, no entanto, era polêmica, pois uma
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súmula do Supremo Tribunal Federal (STF)
aceitava a sua aplicação.
Dificuldade - Para o deputado Marco Maia,
a mudança prejudica o trabalhador, pois nem
sempre o cumprimento de uma ordem judicial
depende dele. Maia citou como exemplo a
obrigação de indicar bens da empresa à penhora,
a fim de garantir o pagamento dos créditos
reivindicados pelo trabalhador.
“A empresa pode desaparecer, e essa
hipótese não é incomum, e o trabalhador não tem
meios para descobrir bens passíveis de penhora,
nem em nome da empresa, tampouco em nome
dos sócios”, exemplificou Maia.
Ele critica ainda o fato de a reforma
trabalhista ter possibilitado ao juiz decretar de
ofício a prescrição intercorrente sem a
necessidade de provocação da parte. Para ele, isso
é ilegal. “A prescrição é matéria de defesa,
somente pode ser arguida pela parte”, disse.
Tramitação - O projeto tramita em caráter
conclusivo e será analisado pelas comissões de
Trabalho, de Administração e Serviço Público; e
Constituição e Justiça e de Cidadania.
Fonte: Agência Câmara
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Lei que assegura direitos
de crianças vítimas de
violência entra em vigor
Crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas de violência já podem contar com
um sistema de garantias de direitos nos
inquéritos e no curso dos processos. É o que
estabelece a Lei 13.431/2017, que normatiza
mecanismos para prevenir a violência contra
menores, assim como estabelece medidas de
proteção e procedimentos para tomada de
depoimentos. O texto entrou em vigor quintafeira (5), um ano após a sanção presidencial.
A lei prevê que a União, os estados, o
Distrito Federal e os municípios desenvolvam
políticas integradas e coordenadas para garantir
os direitos humanos da criança e do adolescente
“no âmbito das relações domésticas, familiares
e sociais”, de forma a resguardá-los “de toda
forma
de
negligência,
discriminação,
exploração, violência, abuso, crueldade e
opressão”.
Campanhas de conscientização devem
ser realizadas, periodicamente, para estimular a
mais rápida identificação da violência praticada
contra crianças e adolescentes e difundir seus
direitos e os serviços de proteção. A nova
legislação descreve diferentes formas de
violência, como física, psicológica, sexual e
institucional – essa última praticada por
instituições públicas ou conveniadas, inclusive
quando gerar revitimização.
Fonte: Agência Brasil
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