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BOLETIM 562
Brasília, 3 de maio de 2018

STF suspende sessão sobre
restrição ao foro privilegiado
O ministro do Supremo Tribunal Federal
(STF) Ricardo Lewandowski votou nesta quartafeira (2) a favor da restrição ao foro por
prorrogativa de função, conhecido como foro
privilegiado, para deputados e senadores. Dez
ministros já votaram, todos a favor da restrição do
foro, mas falta o voto de Gilmar Mendes para o
encerramento do julgamento, que foi suspenso e
será retomado somente nesta quinta (3).
Apesar de 10 ministros terem votado a
favor da restrição do foro privilegiado, há
divergêcias em relação ao marco temporal. Com o
voto de Lewandowski, há maioria de 7 votos a 3
favor do entendimento de que os parlamentares
só podem responder a um processo na Corte se as
infrações penais ocorreram em razão da função e
cometidas durante o mandato. Caso contrário, os
processos deverão ser remetidos para a primeira
instância da Justiça.
No entendimento de Lewandowski, o caso
não poderia ser julgado por meio de uma questão
de ordem em uma ação penal, instrumento
utilizado pelo relator caso, Luís Roberto Barroso,
para levar a questão para julgamento do plenário.
No entanto, decidiu aderir aos votos dos ministros
Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, com uma
restrição menos ampla.
Além disso, o ministro afirmou que foro
não é um privilégio aos parlamentares, mas uma
forma garantir independência dos julgamentos e

retirar os processos do Judiciário local, longe do
reduto eleitoral do investigado.
O ministro alertou que a decisão da Corte
terá impactos no sistema de foro de juízes e
promotores, por exemplo.
"Se nós concluirmos nesta direção, todo o
sistema de foro especial terá de cair, ou por
interpretação nossa, ou por uma alteração
constitucional por parte do Congresso Nacional",
argumentou.
Toffoli e Moraes também defenderam a
restrição, mas em menor extensão. Para ambos, a
partir da diplomação, o parlamentar deve
responder às acusações no STF por qualquer
crime, estando ou não relacionado com o
mandato.
O relator, Luís Roberto Barroso, votou a
favor da restrição ao foro e foi acompanhado
pelos ministros Marco Aurélio, Rosa Weber,
Cármen Lúcia, Edson Fachin, Luiz Fux e Celso de
Mello.
O julgamento começou no dia 31 de maio
de 2017 e foi interrompido por dois pedidos de
vista dos ministros Alexandre de Moraes e Toffoli,
que retomou o julgamento ontem.
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O caso concreto que está sendo julgado
pelo STF envolve a restrição de foro do atual
prefeito de Cabo Frio (RJ), Marcos da Rocha
Mendes. Ele chegou a ser empossado como
suplente do deputado cassado Eduardo Cunha,
mas renunciou ao mandato parlamentar para
assumir o cargo no município. O prefeito
respondia a uma ação penal no STF por suposta
compra de votos, mas, em função da posse no
Executivo municipal, o processo foi remetido para
a Justiça. No mês passado, Mendes teve o
mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral
(TSE).
Fonte: Agência Brasil

Emprego na indústria cai
0,2% entre fevereiro e março
Após cinco meses de alta, o emprego na
indústria tem queda de 0,2% entre fevereiro e
março, de acordo com os Indicadores Industriais
divulgados nesta quarta-feira (2), em Brasília, pela
Confederação Nacional da Indústria (CNI). Na
comparação com março do ano passado, houve
aumento de 0,5%.
Apesar do recuo no emprego, a divulgação
mostra que houve um aumento no rendimento
médio real dos trabalhadores - 2% em março - em
relação a fevereiro. A alta do mês passado é a
terceira consecutiva. Na comparação com março
de 2017, o rendimento médio real subiu 2,2%.
A Utilização da Capacidade Instalada (UCI),
ou seja, o percentual do parque industrial que
está trabalhando, cresceu 0,2 ponto percentual
entre fevereiro e março de 2018 e alcançou
78,2%, o maior percentual desde julho de 2015,
quando a UCI ficou em 78,5%.

Queda do faturamento é de 2,5% - O
faturamento caiu 2,5% em março em relação a
fevereiro, registrando a primeira redução após
dois meses de alta e o pior resultado em cinco
meses, de acordo com a CNI. As horas trabalhadas
tiveram a segunda queda consecutiva - de 0,9% entre fevereiro e março.
Na avaliação da CNI, o desempenho da
indústria brasileira em março mostra que a
recuperação do setor continua em ritmo lento.
Segundo a confederação, as quedas são atípicas
porque março é, tradicionalmente, um mês de
atividade industrial mais forte.
Fonte: Agência Brasil

IBGE: taxa de desemprego
sobe para 13,1%
A taxa de desemprego no Brasil subiu para
13,1% no primeiro trimestre do ano. No último
trimestre de 2017, atingiu 11,8%, segundo o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Em março de 2017, o desemprego havia
sido de 13,7%.
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Os dados são da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada
pelo IBGE, no Rio de Janeiro.
Brasil
tem
13,7
milhões
de
desempregados - O total de desempregados no p
aís chegou a 13,7 milhões, um aumento de 11,2%
em relação ao trimestre anterior (12,3 milhões).
Na comparação com o primeiro trimestre de 2017
(14,2 milhões de desocupados), houve queda de
3,4%.
A população ocupada (90,6 milhões) caiu
1,7% em relação ao último trimestre do ano
passado (92,1 milhões), mas cresceu 1,8% em
relação ao primeiro trimestre de 2017 (88,9
milhões).
Com isso, o nível de ocupação chegou a
53,6%, abaixo dos 54,5% do trimestre anterior,
mas acima dos 53,1% do primeiro trimestre de
2017.
Trabalho formal - O número de
empregados com carteira de trabalho assinada
atingiu 32,9 milhões de pessoas, queda de 1,2%
(408 mil pessoas) ante o trimestre anterior e de
1,5% (menos 493 mil pessoas) na comparação
com o primeiro trimestre do ano passado.
Já o número de empregados sem carteira
assinada ficou em 10,7 milhões de pessoas, uma
redução de 402 mil pessoas em relação ao último
trimestre de 2017, mas uma alta de 5,2% de 533
mil pessoas em relação ao primeiro trimestre do
ano passado.
Setores - Na comparação com o último
trimestre de 2017, metade dos dez grupamentos
de atividades pesquisados tiveram queda na
população ocupada, com destaque para a
construção, cujos ocupados recuaram 5,6% (uma
perda de 389 mil postos de trabalho). Outros
cinco grupamentos se mantiveram estáveis.

Na comparação com o primeiro trimestre
do ano passado, três grupamentos registraram
alta no total da população ocupada, com destaque
para outros serviços, cujos postos de trabalho
cresceram 10,4%. A construção foi o único
grupamento com queda de 4,1%. Seis
grupamentos ficaram estáveis.
Rendimento - O rendimento médio real
habitual do trabalhador brasileiro foi de R$ 2.169
no primeiro trimestre deste ano, relativamente
estável tanto em relação ao último trimestre do
ano passado quanto na comparação com o
primeiro trimestre daquele ano.
Fonte: Agência Brasil

Justiça do Trabalho não
julgará ação sobre imposto
sindical de estatutários
A Quarta Turma do Tribunal Superior do
Trabalho declarou a incompetência da Justiça do
Trabalho para julgar ação ajuizada pela Federação
dos Servidores Públicos do Estado do Piauí
(Fesppi) visando ao recolhimento da contribuição
sindical dos servidores do Município de Miguel
Alves (PI). A decisão segue o entendimento do
Supremo Tribunal Federal (STF) de que as ações
ajuizadas
por
sindicatos
que
discutam
representatividade ou contribuição sindical
relativa aos servidores públicos submetidos ao
regime estatutário não se inserem na
competência da JT.
A Fesppi tentava receber os valores da
contribuição sindical compulsória de 2014/2015 e
pedia a condenação do município ao depósito de
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R$ 121 mil descontados dos servidores. Na
contestação,
o
município
sustentou
a
incompetência da Justiça do Trabalho e a ausência
de lei regulando a contribuição sindical em relação
aos servidores públicos, e argumentou que não
seria possível aplicar ao caso o Título V da CLT,
dedicado à organização sindical.
O juízo da 1ª Vara do Trabalho de Teresina
(PI) condenou o município a depositar o valor em
favor da federação, e o Tribunal Regional do
Trabalho da 22ª Região manteve a sentença.
No exame do recurso de revista do
município, o relator, desembargador convocado
Ubirajara Carlos Mendes, assinalou que a
jurisprudência do TST sobre a matéria está
alinhada com a do STF no julgamento de medida
cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 3395, quando se suspendeu qualquer
interpretação dada ao artigo 114 Constituição da
República pela Emenda Constitucional 45 relativa
à competência da Justiça do Trabalho na
apreciação de causas entre o Poder Público e seus
servidores estatutários.
Por unanimidade, a Turma deu provimento
ao recurso e determinou a remessa dos autos à
Justiça Comum. A Fesppi, no entanto, apresentou
recurso extraordinário com o objetivo de
encaminhar a discussão ao STF.
Processo: RR-2920-82.2015.5.22.0001
Fonte: TST

TRT-15 obriga prefeitura a
recolher contribuição
sindical de professores
Por ter natureza tributária, a contribuição
sindical só pode ser alterada por lei
complementar, e não por lei ordinária, como
aconteceu
na
reforma
trabalhista
(Lei
13.467/2017). Esse foi o entendimento aplicado
pelo desembargador João Batista Martins César,
do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região,
ao conceder liminar para obrigar a Prefeitura de
Ilhabela (SP) a pagar a contribuição sindical dos
professores municipais.
A decisão atende a um pedido do sindicato
dos professores do município (Siproem). Na ação,
o sindicato afirmou que é inconstitucional o
trecho da reforma trabalhista que extinguiu a
contribuição obrigatória. O sindicato foi
representado pelo advogado Rogério Braz
Mehanna Khamis, da Mehanna Advogados.
Em sua decisão, o desembargador seguiu
precedente do próprio TRT-15, com o
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entendimento de que a norma é inconstitucional,
uma vez que alterou a contribuição sindical, que
tem natureza tributária. “A modificação levada a
efeito nos moldes da Lei 13.467/2017 deveria, em
respeito à hierarquia das normas, ser realizada
através de lei complementar, e não por lei
ordinária, como é o caso da Lei 13.467/2017”,
explicou o relator.
Advogado do Siproem, Rogério Mehanna
afirmou que a decisão do magistrado é exemplar.
“Cabe ao Judiciário o cumprimento pleno da
Constituição, que é a Lei Magna de nosso país. A
reforma trabalhista, como conduzida, desrespeita
o trabalhador e os sindicatos legitimados como
seus representantes nas questões laborais. É
necessário fazermos ampla discussão nacional
antes de qualquer reforma, principalmente
aquelas que retiram direitos dos trabalhadores e
das entidades que lhes representam. A decisão do
magistrado é exemplar, afinal a contribuição
sindical é um tributo não facultativo, e isso é claro
no texto constitucional.” Processo 000616679.2018.5.15.0000
Fonte: Consultor Jurídico

Empregador tem
responsabilidade objetiva no
caso de pedreiro com hérnia
por causa do trabalho
Pela natureza da atividade de pedreiro que
teve hérnia de disco em função de esforço
repetitivo no serviço, a Subseção I Especializada
em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal
Superior
do
Trabalho
decidiu
que a
responsabilidade civil do empregador pelo dano é

objetiva e não depende da comprovação de sua
ação ou omissão no evento que causou a doença
ocupacional.
A decisão da SDI-1 corresponde à tese
defendida pelo ministro Alexandre Agra Belmonte,
a quem coube a relatoria do processo.
“Considerando as funções desempenhadas
no exercício da atividade de pedreiro, é inegável o
risco ergonômico a que está exposto o
trabalhador pela execução de movimentos
repetitivos próprios da natureza da atividade,
como no caso, em que o autor desenvolveu hérnia
de disco. Comprovados o dano e o nexo causal
entre a doença e a função desempenhada, cuja
execução representa risco para o empregado, faz
jus o autor à indenização pleiteada,
independentemente de culpa da empresa”,
registrou o relator.
O resultado do julgamento na SDI-1
superou o entendimento da Quarta Turma do TST
sobre o processo. Ela havia excluído da
condenação ao empregador a indenização por
danos morais e materiais. A Turma seguiu o voto
do ministro Fernando Eizo Ono, que não
identificou a responsabilidade objetiva, pois, para
ele, a atividade desenvolvida pelo empregador
(construção civil) não pressupunha a existência de
risco acentuado à integridade física e psíquica do
trabalhador, e a função de pedreiro em
construção civil não oferecia, por si só, um risco
maior à saúde do empregado.
Com base na perícia que atestou a maior
exposição ao risco ergonômico que decorre do
mero exercício da atividade de pedreiro, a
Subseção responsável por unificar a jurisprudência
das Turmas do TST aplicou ao caso a teoria do
risco. De acordo com ela, o responsável pela
atividade de risco deve reparar o dano causado a
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outrem em consequência da execução de serviço
em seu benefício, independentemente de culpa.
“É certo que, como regra geral, a responsabilidade
do empregador é subjetiva, mas, uma vez
demonstrado que o dano era potencialmente
esperado em razão das atividades desenvolvidas,
não há como negar a responsabilidade objetiva do
empregador”, escreveu o relator.
No julgamento, ficaram vencidos os
ministros Renato de Lacerda Paiva e Guilherme
Augusto Caputo Bastos, que não conheciam dos
embargos em recurso de revista, ou,
sucessivamente, negavam-lhes provimento, bem
como os ministros Ives Gandra Martins Filho, João
Oreste Dalazen e Márcio Eurico Vitral Amaro, que
conheciam do recurso de embargos e lhe
negavam provimento.
Agora, os autos retornam à Quarta Turma
para o julgamento do recurso de revista sobre o
valor das indenizações.
Processo: E-RR-89900-22.2008.5.15.0082
Fonte: TST
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