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BOLETIM 564
Brasília, 7 de maio de 2018

Juízes decidem: reforma
trabalhista só deve valer
para ação posterior
A Lei nº 13.467/2017, texto da reforma
trabalhista, só deve valer para processos e
contratos iniciados após o dia 11 de novembro de
2017, data em que as novas regras entraram em
vigor. Esse é o entendimento da Associação
Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho
(Anamatra), aprovado neste sábado (5), no
Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do
Trabalho (Conamat).
Foi o primeiro congresso promovido pela
associação após a aprovação da reforma. Cerca de
700 juízes se reuniram para debater, sobretudo,
as polêmicas da mudança nas leis trabalhistas.
Após o debate de um número recorde de teses
apresentadas ao fórum, concluíram que a reforma
trabalhista deve ser aplicada de acordo com a
Constituição Federal e as convenções e tratados
internacionais e os juízes do Trabalho. As teses
aprovadas devem guiar a atuação da associação,
mas não necessariamente os posicionamentos de
todos os juízes, pois há independência.
Essa vinculação deve ser expressa, por
exemplo, na garantia do acesso à Justiça. A
reforma estabeleceu que, caso o trabalhador
perca a ação, deve arcar com as custas do
processo. Até mesmo pessoas pobres que
contarem com acesso à Justiça gratuita também

ficaram, pela regra, sujeitas ao pagamento de
honorários de perícias se tiver obtido créditos em
outros processos capazes de suportar a despesa.
Para o presidente da Anamatra, juiz
Guilherme Feliciano, as proposições são ilegais.
“Essas restrições que a reforma estabeleceu para
o acesso à Justiça são inconstitucionais, pois
ferem o direito à assistência judicial gratuita”,
afirma. Ele exemplifica que uma pessoa que ganhe
o direito a receber dez salários mínimos em um
pedido, mas na mesma ação perde em outro e,
por exemplo, fica obrigada a pagar honorários da
parte contrária, compensará as perdas com o que
ganhou. Na prática, perderia um direito.
A questão é objeto de ação que está em
discussão no Supremo Tribunal Federal (STF).
Agora, com o posicionamento tomado em
congresso, a Anamatra, que já participa das ações
como amicus curiae, deve fortalecer as ações para
que esse entendimento também predomine no
Supremo.
“[Até lá], a lei da reforma trabalhista está
em vigor, os juízes vão considerá-las, mas como
juízes que são e a maneira do que fazem todos os
demais juízes, vão proceder a interpretação de
acordo com a Constituição da República”, explica
Feliciano.
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Anamatra aprova que juiz
julgue reforma conforme
convicção
Acordos coletivos - Outro posicionamento
tomado pela associação é relativo aos acordos
coletivos. A Anamatra também considerou
inconstitucionais a previsão legal que diz que o
percentual de insalubridade pode ser diminuído
por norma coletiva e também o artigo que aponta
que jornada e repouso não dizem respeito à saúde
e à segurança do trabalhador. Para a associação,
não é possível que acordos se sobreponham às
leis existentes – o chamado negociado sobre o
legislado – em relação a essas questões,
exatamente por se tratar de temas relacionados à
saúde e segurança do trabalho.
O congresso também reafirmou que “os
juízes, em suas decisões, não podem ser tolhidos
na sua livre convicção motivada”. “Qualquer
entendimento, que parta da lei, no sentido de
pretender que fixar uma interpretação é uma
restrição inconstitucional”, acrescenta o Feliciano.
Discussão
polêmica
envolveu
a
contribuição sindical. Embora haja críticas quanto
à natureza tributária que essa contribuição tem, o
Conamat
aprovou
tese
que
entende
inconstitucional a supressão do caráter
obrigatório da contribuição sindical pela Lei nº
13.467/2017, o que só poderia ser feito por lei
complementar – e não ordinária, com é a lei da
reforma trabalhista.
Fonte: Agência Brasil

Os juízes do trabalho são livres para
interpretarem a reforma trabalhista conforme a
convicção, motivada, que tiverem e não podem
ser tolhidos nas suas decisões. Esse foi o
entendimento tomado pelo congresso da
categoria.
A Lei 13.467/2017 deve, segundo eles, ser
aplicada de acordo com a Constituição Federal e
as convenções e tratados internacionais. O 19º
Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do
Trabalho (Anamatra) foi concluído neste sábado
(5/5).
O encontro que reflete a atuação política
da Anamatra encerrou com aprovação de 103
teses, de um total de 111 encaminhadas pelas
comissões. A entidade reúne mais de 90% dos
juízes trabalhistas. Os magistrados estabeleceram,
por exemplo, vários entendimentos em que
defendem a gratuidade da Justiça do Trabalho,
dentre eles, que o regime de sucumbência em
honorários advocatícios não pode ser aplicado aos
processos ajuizados antes da vigência da Lei.
As questões relativas à gratuidade são,
inclusive, pauta da primeira ação direta de
inconstitucionalidade a ser apreciada pelo
Supremo Tribunal Federal. A ADI está na pauta do
Plenário da próxima quarta-feira (9/5). A ação é
da Procuradoria-Geral da República e relatada
pelo ministro Luís Roberto Barroso. Os ministros
vão decidir se é constitucional o pagamento de
honorários
periciais
e
advocatícios
de
sucumbência pelo trabalhador, o uso dos créditos
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obtidos, ainda que em outro processo, para esse
fim automaticamente e se é constitucional o
pagamento de custas processuais pelo
reclamante, ainda que beneficiário da Justiça
gratuita, em caso de ausência injustificada à
audiência. São 21 ADIs, no total, que questionam
diversos itens da chamada nova CLT.
Os juízes trabalhistas classificaram, ainda,
como autoritária e antirrepublicana toda ação
política, midiática ou administrativa que impute
ao juiz do trabalho o “dever” de interpretar a Lei
13.467 de modo exclusivamente literal.
Apontaram também como inconstitucional o que
chamam de "qualquer norma que blinde o
conteúdo dos acordos e convenções coletivas de
trabalho da apreciação da Justiça do Trabalho,
inclusive quanto à sua constitucionalidade,
convencionalidade, legalidade e conformidade
com a ordem pública social.
Questões ligadas ao direito sindical
também foram discutidas no evento. Nesse ponto,
a plenário definiu como inconstitucional a
supressão da obrigatoriedade da contribuição
sindical, porque, de acordo com os magistrados,
lhe retira a natureza tributária, o que só poderia
ser feito por lei complementar. A CLT foi
reformada por meio de lei ordinária.
Na avaliação do presidente da Anamatra,
Guilherme Feliciano, esse era o momento da
entidade fixar teses a respeito da reforma
trabalhista. “A programação científica foi de
excepcional qualidade, suscitando a reflexão
crítica e o debate dogmático de diversos aspectos
relacionados à carreira da magistratura à reforma
trabalhista – aspectos dimensões materiais e
processuais - e à própria reforma da Previdência
Social", lembrou.
Fonte: Consultor Jurídico

Subcomissão do Estatuto
do Trabalho debate Direito
Processual
A subcomissão responsável pela
elaboração do Estatuto do Trabalho do
Senado Federal volta a se reunir nesta
terça-feira (8), a partir das 9h, para debater
o Direito Processual do Trabalho.
Foram convidados representantes da
Associação Nacional dos Procuradores do
Trabalho (ANPT), do Ministério Público do
Trabalho (MPT), da Associação Nacional
dos Magistrados da Justiça do Trabalho
(Anamatra), do Sindicato Nacional dos
Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait), da
Organização dos Advogados do Brasil
(OAB) e da Associação Brasileira de
Advogados Trabalhistas (Abrat).
O vice-presidente da subcomissão,
senador Paulo Paim (PT-RS), já informou
que o relatório formalizando a proposta do
Estatuto do Trabalho será apresentado na
quinta-feira (10).
A audiência é aberta à participação
da sociedade. Interessados podem enviar
perguntas, comentários ou sugestões por
meio do portal e-Cidadania ou Alô Senado
(0800-612211).
Fonte: Agência Senado
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MPT aponta que
mudanças no custeio
sindical são inconstitucionais
O Ministério Público do Trabalho lançou
nota técnica apontando que são inconstitucionais
as mudanças impostas ao sistema de custeio das
entidades sindicais pela Lei nº 13.467/17, a
famigerada reforma trabalhista do governo
Temer.
Segundo o documento, divulgado na
segunda-feira (30), o fim da obrigatoriedade da
contribuição
sindical
depende
de
lei
complementar, em razão de sua natureza
tributária. A alteração, que ameaça a sustentação
de atividades essenciais dos Sindicatos, foi
promovida por lei ordinária aprovada pelo
Congresso Nacional.
“Estabelece a Constituição Federal que a
instituição, modificação e extinção de um tributo,
inclusive na modalidade ‘contribuição parafiscal’,
deve ocorrer por meio de lei complementar.
Portanto, a Lei 13.467/17 (reforma trabalhista),
sob esta perspectiva, padece de vício formal de
constitucionalidade, visto que não possui o
condão de alterar matéria reservada à lei
complementar”, afirma a nota técnica.
Além disso, o MPT também entende que a
autorização para o desconto em folha da
contribuição sindical deve ser definida em
assembleia geral da categoria. A conclusão
corrobora com pareceres de outras instituições
relacionadas ao mundo do trabalho, entre elas a
Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do
Trabalho (Anamatra).

A nota técnica foi elaborada pela
Coordenadoria Nacional de Defesa da Liberdade
Sindical (Conalis), órgão criado pelo MPT em maio
de 2009 com o objetivo garantir a liberdade
sindical e a busca da pacificação dos conflitos
coletivos trabalhistas.
Maioria - O coordenador nacional da
Conalis, João Hilário Valentim, destaca que a nota
técnica retrata a decisão da maioria do colegiado
da coordenadoria que, em reunião nacional se
debruçou sobre o tema, o debateu e aprovou.
“É fruto de trabalho coletivo. A nota trata
somente da contribuição sindical e se limita a
analisar os aspectos jurídicos da modificação
legislativa, ou seja, é uma análise essencialmente
técnica”, acrescenta o procurador.
A Conalis reitera que a contribuição
sindical abrange trabalhadores e empregadores de
determinada categoria e, portanto, deve ser
considerada contribuição compulsória.
Unicidade - Com base na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, que reconhece o
caráter tributário da contribuição, o MPT afirma
que as mudanças violam o princípio da unicidade
sindical e enfraquecem financeiramente as
entidades sindicais.
Fonte: Agência Sindical
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Centrais se reúnem para
definir nova agenda
As Centrais que organizaram o 1º de Maio
Unificado em Curitiba se reuniram na sexta (4) na
sede da CTB, em São Paulo. Os dirigentes
avaliaram positivamente os atos do 1º de Maio
pelo Brasil e indicaram novas ações para dar
continuidade à luta.
O encontro teve a presença do Dieese
(Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos), que atua na
elaboração de um documento que as entidades
apresentarão aos candidatos à presidência nas
eleições de outubro.
Agenda - O Fórum das Centrais indicou
ainda que no mês de maio será lançada uma
Agenda da Classe Trabalhadora, que deverá ser
apresentada aos candidatos a presidente da
República nas eleições de 2018. Ela está sendo
elaborada por um grupo de trabalho, formado por
representantes das Centrais e do Dieese.
Clemente Ganz Lucio, diretor-técnico do
Dieese, conta que a ideia é realizar um evento
para o lançamento dessa Agenda. “A conclusão
desse trabalho servirá de pontapé inicial para uma
grande campanha nacional, que terá como centro
a defesa do desenvolvimento, da democracia, do
emprego, da valorização do trabalho e da
soberania nacional”, explica.
As entidades marcaram uma nova reunião
para o dia 14 de maio.
Fonte: Agência Sindical

Comissão mista pode
votar nesta terça MP que
permite privatização da
Eletrobras
A comissão mista que analisa a Medida
Provisória 814/17 pode votar nesta terça-feira (8)
o relatório do deputado Julio Lopes (PP-RJ). O
texto em análise permite a privatização da
Eletrobras e de seis subsidiárias da empresa.
O parecer do relator foi lido em 25 de abril,
mas um acordo entre oposição e governo adiou a
votação para 8 de maio para que os
parlamentares pudessem analisar melhor as
mudanças no texto.
Deputados e senadores da oposição
criticaram o documento por considerarem que
nada tinha a ver com o texto original
encaminhado pelo Executivo. O presidente da
comissão mista, senador Eduardo Braga (PMDBAM), manifestou preocupação com a possibilidade
de qualquer adiamento da votação, já que a MP
perde a validade em junho.
A
medida
provisória
altera
leis
relacionadas ao setor elétrico e permite que a
Eletrobras e suas controladas — Furnas,
Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf),
Eletronorte, Eletrosul e a Companhia de Geração
Térmica de Energia Elétrica (CGTEE) — sejam
incluídas no Programa Nacional de Desestatização
(PND).
A MP 814/17 é a terceira iniciativa do
governo federal de alteração legal para possibilitar
a venda da Eletrobras. Além dela, a MP 735/16, já
transformada em lei, facilita a transferência do
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controle de ativos e as privatizações de
distribuidoras da estatal; e o PL 9463/18, ainda
em discussão na Câmara, que estabelece as regras
de privatização da Eletrobras. O governo conta
com o valor que será arrecadado com a
privatização para fechar o pagamento de contas
neste ano.
A reunião da comissão está marcada para
as 9h30 desta terça-feira, no plenário 2 da ala Nilo
Coelho, no Senado.
Fonte: Agência Câmara

Projeto prevê não
incidência de contribuição
previdenciária em
indenizações trabalhistas
Tramita na Câmara dos Deputados o
Projeto de Lei 8208/17, que estabelece que as
partes são livres para discriminar a natureza das
verbas objeto do acordo judicial, para efeito do
cálculo da contribuição previdenciária, até o
trânsito em julgado da ação trabalhista.
O autor do projeto, deputado Augusto
Carvalho (SD-DF), pretende incorporar à legislação
vigente o entendimento do Tribunal Superior do
Trabalho (TST) acerca da não incidência das
contribuições previdenciárias sobre as parcelas de
natureza indenizatória, admitindo, até o trânsito
em julgado da ação trabalhista, a livre
discriminação das parcelas ajustadas.
A proposta acrescenta um parágrafo à Lei
Orgânica da Seguridade Social (8.212/91).
Segundo a lei, nas ações trabalhistas de que
resultar o pagamento de direitos sujeitos à

incidência de contribuição previdenciária, o juiz
determinará o recolhimento imediato das
importâncias devidas à Seguridade Social.
Tramitação - O projeto tramita em caráter
conclusivo e será analisado pelas comissões de
Trabalho, de Administração e Serviço Público; de
Seguridade Social e Família; e de Constituição e
Justiça e de Cidadania.
Fonte: Agência Câmara

Sindicato terá de restituir
a empregado valores
descontados na execução
de sentença
A Subseção I Especializada em Dissídios
Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do
Trabalho negou provimento a recurso de
embargos do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Químicas e Farmacêuticas de Uberaba e
Região – STIQUIFAR contra decisão que o
condenou a restituir a empregado valores
indevidamente descontados na execução de
sentença em reclamação trabalhista.
Representante legal do empregado em
ações judiciais, o sindicato foi condenado em
primeira instância a restituir-lhe R$10 mil relativos
a honorários advocatícios que foram retidos
irregularmente pelo próprio STIQUIFAR.
A entidade desde então recorre na
tentativa de evitar a devolução da quantia sob a
alegação de incompetência material da Justiça do
Trabalho para processar e julgar o caso. Segundo
o sindicato, a cobrança de honorários advocatícios
trata-se de uma relação de consumo, de natureza
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civil, e não de trabalho. “A discussão se relaciona a
contrato de prestação de serviços advocatícios”,
alegou.
TRT - Para o Tribunal Regional do Trabalho
da 3ª Região (MG), a competência da Justiça do
Trabalho é clara, “sobretudo ao se tratar de uma
ação de prestação de contas que já se encontra
regulamentada pelos artigos 914 a 919 do CPC”,
declarou.
Quanto à relação de consumo alegada pelo
sindicato, o TRT afirmou que a questão está longe
de ser enquadrada como tal, eis que o artigo 3°,
parágrafo 2°, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa
do Consumidor) delimita que o serviço, objeto do
contrato de consumo, é aquele que não decorre
de relações de caráter trabalhista, ao contrário da
demanda que envolve empregado e entidade
sindical.
No recurso contra a decisão do TRT,
julgado pela Quarta Turma do Tribunal Superior
do Trabalho, o sindicato afirmou que houve
violação ao artigo 114, inciso I, da Constituição da
República e que a cobrança de honorários não se
insere no âmbito de competência da Justiça do
Trabalho. Contudo, a Quarta Turma manteve o
entendimento do Tribunal Regional.
SDI-1 - Segundo o relator dos embargos do
STIQUIFAR à SDI-1, ministro Márcio Eurico Vitral
Amaro, o caso não é afetado pelo inciso I do artigo
114. “Não se trata de ação oriunda da relação de
trabalho, pois não há vínculo trabalhista entre o
sindicato e o empregado”. Todavia, de acordo
com o ministro, é preciso reconhecer a existência
de outras hipóteses além daquela relativa à
competência para julgar ações oriundas da relação
de trabalho.
O ministro lembrou que “o inciso III, por
exemplo, não se refere propriamente à relação de

trabalho, pois jamais um sindicato poderá
estabelecer essa relação com outro sindicato”.
Mas o próprio inciso afirma a competência da
Justiça do Trabalho para processar e julgar ações
sobre representação sindical entre sindicatos,
afirmou o relator.
Para o ministro Vitral Amaro, dessa forma,
não restaria dúvida de que a ação de prestação de
contas ajuizada por empregado sindicalizado
contra seu sindicato insere-se na competência da
Justiça do Trabalho. “A relação jurídica
estabelecida entre sindicato e trabalhador inserese na expressão contida na Constituição Federal,
qual seja, a representação sindical e seus limites”,
concluiu.
Ficaram vencidos os ministros Augusto
César Leite de Carvalho, Walmir Oliveira da Costa
e João Batista Brito Pereira.
(Processo: E-ED-RR-128300-64.2008.5.03.0042)
Fonte: TST
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