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BOLETIM 555
Brasília, 20 de abril de 2018

Governo descarta nova
MP de lei trabalhista
Sem definição, ficam no limbo autônomos
e profissionais em jornada intermitente
O governo decidiu não enviar, por ora,
ao Congresso nenhuma proposta para
substituir a medida provisória (MP) 808, que
faz ajustes na reforma trabalhista e perde a
validade na próxima segunda-feira. Segundo
técnicos envolvidos nas discussões, não há
clima no Congresso para voltar ao assunto
neste momento. Assim, ficou acertado que o
Executivo vai apenas editar decreto e
portarias para regulamentar alguns aspectos
pontuais da nova lei trabalhista.
Com isso, ficam no limbo trabalhadores
intermitentes, gestantes em atividades
insalubres, garçons e autônomos. Também
pairam dúvidas sobre a abrangência da
reforma. Não está claro se ela se aplica a
todos os contratos (novos e antigos), o que
joga a interpretação nas mãos do Judiciário.
Os técnicos ainda estão levantando o
que podem fazer por meio de instrumentos
que não precisam de aval do Legislativo, mas
esse escopo é limitado. Isso porque não é
possível ir além ou revogar normas da
reforma. No caso do contrato intermitente,

por exemplo, uma possibilidade é editar um
decreto para definir regras para pagamento
de férias e 13º salário, já que esses
trabalhadores não dão expediente durante um
mês inteiro.
PERDAS PARA A UNIÃO - O assunto foi
discutido nesta quinta-feira em uma reunião
na Casa Civil. Durante o encontro, ficou
acertado que representantes do setor
produtivo enviarão ao Ministério do Trabalho
sugestões para aperfeiçoar a legislação. Sem a
MP, no entanto, há dificuldades tanto para os
trabalhadores quanto para a própria União,
que perde na arrecadação de impostos de
contribuições.
No caso dos trabalhadores, por
exemplo, a indenização extrapatrimonial
(dano moral) fica limitada à remuneração e
não mais ao teto do INSS (atualmente em R$
5.645). Sem a medida, cai também a
quarentena de um ano e meio para que
empregadores possam trocar contratos
regulares por intermitentes. Além disso, o
trabalhador que descumprir o contrato
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poderá ter que pagar multa de 50% sobre a
remuneração. Os garçons poderão ter
problemas para receber integralmente as
gorjetas e gestantes continuarão podendo
exercer atividades insalubres. A MP
contemplava todas essas questões e, a
princípio,
elas
não
poderão
ser
regulamentadas por ato administrativo.
A União perderá porque a base de
cálculo de tributos sobre a folha ficará menor,
sem as gratificações pagas a chefes, gerentes,
coordenadores. Elas foram retiradas pela
reforma e a MP tentava reincorporá-las na
base de cálculo. Com a caducidade da
proposta, o problema só poderá ser
contornado via projeto de lei. Receita Federal
e Ministério do Trabalho avaliam que o
impacto na receita será grande, sobretudo no
regime de Previdência, mas ainda não há
estimativas de valores.
TST ADIA AVALIAÇÃO - Para complicar
o grau de incertezas envolvendo a reforma
trabalhista, o presidente do Tribunal Superior
do Trabalho (TST), Brito Pereira, adiou nesta
quinta-feira em 30 dias o prazo do grupo de
trabalho que analisa ajustes na nova lei e a sua
abrangência. A comissão, composta por nove
ministros, foi dividida em dois grupos de
trabalho: um analisa a aplicação sobre
processos em andamento na Justiça, o outro,
sobre contratos. Elas foram criadas em
fevereiro, após o TST ter decidido adiar a
revisão de 34 súmulas, que seriam adequadas
às mudanças feitas pela reforma trabalhista.
Fonte: O Globo

Justiça mantém contribuição
sindical extinta pela reforma
trabalhista
Sindicatos já conseguiram 123 liminares para
manter sua principal fonte de financiamento;
algumas decisões foram derrubadas em segunda
e terceira instâncias, mas ao menos uma
empresa não recorreu e vai descontar o imposto
dos funcionários
Cinco meses após o fim do imposto
sindical, com a entrada em vigor da nova
legislação trabalhista, sindicatos de todo o País
têm conseguido liminares na Justiça para manter a
contribuição, que é uma de suas principais fontes
de receita. Segundo levantamento online feito por
advogados de associações de trabalhadores, já são
123 decisões a favor dos sindicatos, sendo 34 em
segunda instância – a pesquisa não informa as
decisões contrárias. O Judiciário não tem um
levantamento oficial sobre o tema, mas já houve
liminares derrubadas em segunda e terceira
instâncias.
Em Santa Catarina, de acordo com o
Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, que
contabilizou os processos, são 54 decisões
favoráveis às entidades de trabalhadores até
agora e apenas uma contra. A judicialização da
briga em torno da contribuição obrigatória é o
segundo passo dos sindicatos na tentativa de
manter suas receitas. O primeiro foi a realização
de assembleias extraordinárias para votar a
continuidade da contribuição. Os sindicatos
defendiam que, se a contribuição fosse aprovada
em assembleia, ela se tornaria válida para toda a
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categoria. A decisão na assembleia, porém, não
obrigava a empresa a reter o valor – o que levou
as entidades a entrarem na Justiça.
Por enquanto, ao menos um sindicato do
País saiu vitorioso dessa briga e deverá receber,
até o fim deste mês, a quantia equivalente a um
dia de trabalho de cada funcionário. O caso
envolve o Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias de Alimentação de São Paulo (STIA) e a
empresa de laticínios Vigor.
O STIA conseguiu, no mês passado, uma
liminar em primeira instância que obriga a Vigor a
reter a contribuição dos funcionários da fábrica de
São Caetano do Sul (SP) e repassar o valor à
entidade. Como a empresa optou por não recorrer
– em nota, afirmou que “não apresentou recurso”
e “está cumprindo a decisão liminar”. O sindicato
deverá receber o dinheiro dos cerca de 650
empregados até o próximo dia 30. O STIA entrou
com 53 processos na Justiça, cada um contra uma
empresa diferente. Por enquanto, foram seis
liminares favoráveis.
No Rio, o Sindicato dos Comerciários, um
dos maiores da cidade, também entrou com
diversas ações ao mesmo tempo. Foram 30 até
agora e seis liminares favoráveis.
Em sua briga na Justiça, os sindicatos têm
se valido de um documento da Associação
Nacional dos Magistrados do Trabalho (Anamatra)
que afirma que a contribuição sindical tem
natureza de imposto e, portanto, só pode ser
modificada por uma lei complementar – a reforma
trabalhista se deu por meio de uma lei ordinária.
O texto da Anamatra, porém, não tem valor legal.
Do outro lado da briga, as empresas
Aliança Navegação e Logística e a Hamburg Süd
foram as que conseguiram a maior vitória até
agora. Elas foram as primeiras a obter, em terceira

instância, a suspensão da liminar que favorecia o
sindicato de seus funcionários. As empresas
informaram
que
recorreram
após
os
trabalhadores reclamarem “voluntariamente” da
liminar.
Para o jurista Ives Gandra da Silva Martins,
ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, a
empresa que não recorrer das liminares favoráveis
aos sindicatos pode ter problemas no futuro. O
advogado Fabio Chong, sócio do L.O. Baptista
Advogados, destaca que o assunto só deve ser
resolvido após discussão no Supremo Tribunal
Federal (STF). Até agora, 15 Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADIs) questionando o fim
do imposto sindical foram protocoladas no
Supremo. Por enquanto, diante de liminar
favorável aos sindicatos, o advogado Rodrigo
Baldo, do escritório Miguel Neto, orienta que as
empresas peçam para os trabalhadores fazerem
um documento caso sejam contrários à retenção
da contribuição.
Fonte: Estadao
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A Reforma foi Trabalhista?
Oswaldo Augusto de Barros
Interessante fazer um balanço como o fez a
“Folha de S.Paulo” em matéria publicada dia 17 de
abril. Profissionais e a magistratura opinam sobre a
redução no número das ações distribuídas nos
meses após a reforma entrar em vigor e a relação
com os julgamentos.
Nota-se que ainda que uma névoa impede
que tenhamos a segurança jurídica necessária para a
análise coesa da situação dos trabalhadores nas
dispensas havidas, nas novas formas de contratação,
nas atribuições e no desmanche sindical, nas
negociações internas de direitos, entre outros
detalhes.
Aguardamos
com
ansiedade
o
posicionamento do TST, guardião maior desse
corolário de atribuições, destino final ou terminativo
de todas essas pendências.
Chega a ser triste viver esse momento.
Saudosismo à parte, no quadro central,
temos o melhor da reportagem, os problemas que
levam o trabalhador ao Judiciário não são as “ações
aventureiras”.
É o não pagamento das Verbas Rescisórias,
obrigação há muito tempo não praticada pelo
patronato, que acredita ser mais vantajoso a busca
do Judiciário para resolver suas questões
econômicas e administrativas porque, ao ser
executado consegue, através de práticas pouco
republicanas se safar de suas responsabilidades.
Perde o Trabalhador que não recebe suas
verbas alimentares, perde o Estado que vê sua
arrecadação diminuir, perde o Judiciário porque, de
forma não muito responsável é chamado por alguns
de inoperante.
E quem será que lucrou com a Reforma
Trabalhista?
Fonte: Agência Sindical

Paim deve apresentar em
maio Estatuto do Trabalho
O senador Paulo Paim (PT-RS) afirmou
nesta quinta-feira (19) que apresentará em maio
proposta para a elaboração do Estatuto do
Trabalho. O discurso de Paim foi realizado no dia
do aniversário de Getúlio Vargas, criador da CLT e
nascido em 19 de abril de 1882.
O texto, disse o senador, será uma
resposta ampla e responsável à Reforma
Trabalhista e está sendo construído com a
participação dos meios produtivos e da força da
mão de obra brasileira.
A proposta em elaboração, afirmou, vai
abraçar a relação capital e trabalho de forma
equilibrada para incluir avanços nas leis
trabalhistas. Serão observadas questões como a
harmonização do interesse de empregados e
empregadores, congregação de responsabilidades
sócio-ambientais e reflexão da modernidade.
Fortalecer valores sociais do trabalho e da
livre iniciativa e buscar mais segurança jurídica
entre empregados e empregadores, para
melhorar as relações trabalhistas e os direitos
assegurados na Constituição, estão entre os
objetivos proposta. O texto também vai estimular
a contratação de estudantes dos cursos técnicos,
além de facilitar e garantir a permanência de
jovens, idosos e pessoas com deficiência no
mercado de trabalho.
— A primeira versão do projeto pretendo
apresentar à sociedade em maio, para que todos
percebam que a proposta tem grandeza,
solidariedade e vai na linha de combater a
violência e a intolerância.
Fonte: Agência Senado
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Ministro manda nova ação
sobre 2ª instância para
plenário do STF
O ministro Marco Aurélio Mello, do
Supremo Tribunal Federal (STF), enviou nesta
quinta-feira (19) para julgamento no plenário da
Corte uma nova ação declaratória de
constitucionalidade (ADC) contra a prisão após a
condenação em segunda instância. O processo foi
aberto na quarta-feira (18) pelo PCdoB.
A inclusão da ADC na agenda do plenário
depende agora da presidente Cármen Lúcia,
responsável pela elaboração da pauta de
julgamentos. Marco Aurélio enviou a ação ao
pleno antes de decidir sobre a concessão ou não
de uma liminar (decisão provisória) solicitada pelo
partido.
Na nova ADC, assinada pelo jurista Celso
Bandeira de Mello, que representa o PCdoB, o
partido defende que uma pessoa só pode ser
considerada culpada após o chamado trânsito em
julgado, quando não cabem mais recursos em
nenhuma instância da Justiça, incluindo o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) e o próprio STF.
A legenda pede uma liminar urgente para
“impedir e tornar sem efeito qualquer decisão que
importe em execução provisória de pena privativa
de liberdade sem a existência de decisão
condenatória transitada em julgado”.
ADCs - Outras duas ADCs sobre o assunto
tramitam no STF, uma de autoria da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) e outra aberta pelo
PEN (Partido Ecológico Nacional).
Fonte: Agência Brasil

Senado Federal examina
saque integral do FGTS
para trabalhador que
pedir demissão
O Plenário do Senado dará a palavra final
sobre o projeto que permite o saque integral da
conta vinculada ao FGTS em caso de pedido de
demissão do trabalhador (PLS 392/2016). Só
depois disso o texto será encaminhado à Câmara.
Dezesseis senadores do PMDB, PSDB, PRB,
PSD, PP e PR assinaram o recurso para a proposta
ser votada pelo Plenário após a aprovação na
Comissão de Assuntos Sociais (CAS) na quartafeira (12) passada. Por ser analisado pela CAS em
caráter terminativo, o projeto poderia seguir
direto para a Câmara dos Deputados se não
houvesse o recurso.
A inclusão na pauta do Plenário, no
entanto, não é automática. Depende de decisão
do presidente do Senado, Eunício Oliveira.
Atualmente, o saque total do FGTS só é
permitido quando o trabalhador é demitido sem
justa causa. Para a autora do projeto, senadora
Rose de Freitas (PMDB-ES), a mudança da regra
seria um avanço em favor dos trabalhadores.
Na CAS, o relator foi o senador Paulo Paim
(PT-RS). No dia da votação, ele lembrou que a CLT
(já com a da reforma trabalhista — lei
13.467/2017) já prevê o resgate de 80% do FGTS
em casos de demissão por acordo entre patrão e
empregado. Sendo assim, o projeto de Rose de
Freitas, no entender de Paim, é um passo a mais
rumo à "correção de uma distorção histórica".
Fonte: Agência Senado
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Prazo prescricional para
cobrar reembolso de
seguro-saúde é de 3 anos
O prazo prescricional para as ações
fundadas no inadimplemento contratual da
operadora que se nega a reembolsar o usuário de
seguro-saúde ou de plano de saúde por despesas
realizadas em procedimento médico coberto é de
três anos, conforme a regra do artigo 206,
parágrafo 3º, IV, do Código Civil.
O entendimento foi adotado pela Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao
analisar recurso de uma seguradora que buscava o
reconhecimento do prazo anual, típico das
relações securitárias.
Segundo o relator do recurso, ministro
Villas Bôas Cueva, não é possível aplicar o prazo
prescricional de um ano no caso analisado, devido
à natureza do seguro-saúde.
“As regras jurídicas a respeito da
prescrição devem ser interpretadas estritamente,
repelindo-se a interpretação extensiva ou
analógica. Assim, o prazo prescricional de um ano,
próprio das relações securitárias, não pode ser
estendido ao seguro-saúde, que possui mais
familiaridade com os planos de saúde, de natureza
sui generis”, disse ele.
Para o relator, as situações de reembolso
do usuário de seguro-saúde também visam, ao
lado da repetição de indébito ou restituição de
valores
indevidamente
pagos,
evitar
o
locupletamento ilícito da operadora, que lucraria
ao reter arbitrariamente valores destinados ao
contratante.

Dessa forma, segundo o ministro, as
hipóteses de reembolso do usuário de segurosaúde podem ser inseridas no gênero “pretensão
de ressarcimento de enriquecimento sem causa”,
previsto no artigo 206, parágrafo 3º, IV, do Código
Civil.
Repetitivo - O relator destacou que o STJ já
decidiu, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp
1.360.969, Tema 610), que não incide a prescrição
anual atinente às pretensões do segurado contra
o segurador, ou à deste contra aquele, nas ações
que discutem direitos oriundos de seguro-saúde,
“pois tal avença se enquadra, na realidade, como
espécie de plano privado de assistência à saúde,
consoante previsão do artigo 2º da Lei
10.185/01”.
A inaplicabilidade da prescrição anual
significa, na visão de Villas Bôas Cueva, que era
necessário estabelecer qual o prazo a ser aplicado
nas hipóteses de reembolso de despesas médicas
efetuadas em evento coberto, como no caso
julgado agora. A decisão de aplicar a prescrição
trienal foi unânime na Terceira Turma.
Fonte: STJ
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