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BOLETIM 567
Brasília, 10/11 de maio de 2018

STF: Barroso vota por
restringir artigos da
reforma trabalhista
O ministro do Supremo Tribunal Federal
Luís Roberto Barroso (foto) votou nesta quintafeira (10) em plenário por impor restrições a dois
artigos da reforma trabalhista que tratam do
pagamento dos custos de ações na Justiça do
Trabalho.
Os
dispositivos
tiveram
sua
constitucionalidade
questionada
pela
Procuradoria-Geral da República (PGR).
Em seguida, o ministro Edson Fachin votou
por revogar ambos os artigos que, em seu
entendimento, podem “conter em si a aniquilação
do único caminho que dispõe o cidadão para ver
garantido seus direitos sociais trabalhistas”.
O julgamento foi suspenso por um pedido
de vista do ministro Luiz Fux que indicou, durante
a sessão, ser a favor dos dispositivos
questionados. Para Fux, os artigos podem
contribuir para lidar com “aventuras judiciais que
abarrotam os tribunais”. Não há prazo para que o
assunto volte a ser julgado em plenário.
ADI - Trata-se da primeira ação direta de
inconstitucionalidade (ADI) contra dispositivos da
reforma. A ADI foi aberta em agosto do ano
passado pelo então procurador-geral da
República, Rodrigo Janot, que pediu para serem
derrubados os artigos 790-B, 791-A e 844 da nova
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Dois dos artigos questionados preveem
algumas situações em que fica a cargo do
sucumbente – aquele que perde uma ação
trabalhista – arcar com certos custos do processo,
como perícias e honorários de advogados, mesmo
que a parte derrotada seja beneficiária da Justiça
gratuita.
A reforma trabalhista prevê, porém, que
tais custos não precisam ser pagos pelo
beneficiário da Justiça gratuita com recursos do
próprio bolso, mas somente se ele obtiver algum
dinheiro ao vencer qualquer outra ação na Justiça.
No caso de honorários advocatícios, qualquer
recurso obtido em juízo no prazo de dois anos
deve ser usado para pagar o custo da ação
perdida, diz o novo texto da CLT.
O terceiro artigo questionado prevê que os
custos processuais sejam pagos pela parte que
faltar sem justificativa a uma audiência, depois de
intimada.
Votos - Contrariando o que pede a PGR,
Barroso votou por manter tais artigos na CLT,
criticando o que chamou de número “excessivo” e
“perverso” de ações abertas na Justiça do
Trabalho.
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“Se existe chance de algum proveito e
nenhum risco de perda, o que se faz é dar-se um
incentivo estatal a litigância fútil”, disse Barroso.
“Criar algum tipo de ônus, modesto como seja,
para desincentivar a litigiosidade fútil me parece
ser uma providência legítima para o legislador”,
disse o ministro.
No entanto, ele propôs algumas restrições
aos dispositivos: os custos processuais só serão
pagos se a parte derrotada obtiver em juízo, em
qualquer outra ação, mais do que R$ 5.645,89,
que é o atual teto do benefício previdenciário do
Instituto Nacional de Segurança Social (INSS).
Também, do que exceder esse valor,
somente 30% poderá ser confiscado, propôs o
ministro.
Ao votar em seguida, Fachin discordou.
Para ele, ambos os dispositivos devem ser
inteiramente derrubados. O ministro entendeu
que a defesa de direitos trabalhistas por parte de
trabalhadores pobres muitas vezes “depende da
dispensa inicial e definitiva da custa do processo e
das despesas daí decorrentes, sob pena de não ser
viável a defesa dos interesses legítimos dos
trabalhadores”.
Fonte: Agência Brasil

Juízes e advogados reagem
a ataques de Gandra à
Justiça do Trabalho
Mais de 1.600 magistrados, advogados e
políticos assinaram uma carta aberta em protesto
à afirmação de Ives Gandra Filho, ex-presidente
do Tribunal Superior do Trabalho (TST), de que a
Justiça trabalhista poderá acabar se juízes se

opuserem às mudanças impostas à CLT pela Lei
13.467/17. Entre os magistrados, e os juízes
Valdete Souto Severo e Jorge Luiz Souto Maior
encabeçam o protesto.
Gandra, ferrenho defensor da reforma
trabalhista de Temer, disse ao jornal “Folha de
S.Paulo”, em matéria publicada no dia 3: "Se esses
magistrados continuarem se opondo à
modernização das leis trabalhistas, eu temo pela
Justiça do Trabalho. De hoje para amanhã, podem
acabar com a Justiça do Trabalho”.
As declarações geraram indignação e
repúdio de diversas entidades. Os signatários da
carta aberta veem nelas uma ameaça. “Ao
inocular o medo do fim da Justiça do Trabalho (...)
o que se faz é tentar compelir magistrados
trabalhistas a julgarem em desacordo com a
ordem constitucional vigente e com sua
independência”, diz o texto.
“Trata-se, em verdade, de uma ameaça: a
de que a Justiça do Trabalho será extinta pelo fato
de os juízes e juízas do trabalho cumprirem sua
obrigação de não aplicar o puro texto da [reforma
trabalhista], sem filtrá-la a partir dos parâmetros
constitucionais”, acrescenta.
A Agência Sindical ouviu o advogado Lívio
Enescu, presidente da Associação dos Advogados
Trabalhistas de São Paulo. Segundo o jurista, Ives
Gandra é um porta-voz do capital e vem buscando
seus 15 minutos de fama junto ao mercado.
“Ele deveria honrar as origens, pois é
oriundo do Ministério Publico, quando exerceu o
cargo de procurador do Trabalho. Mas se isola
cada vez mais e se mostra como um porta-voz do
capital. Defendendo essa ‘deforma’, que é
totalmente inconstitucional, ele se opõe ao
princípio de todo jurista, que é defender a
Constituição”, disse.
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Anamatra - Durante o 19º Congresso
Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho,
no último sábado (5), o ex-presidente do Tribunal
Superior do Trabalho (TST) Ives Gandra Martins
Filho foi declarado persona non grata à
magistratura trabalhista.
Fonte: Agência Sindical

Subcomissão apresenta
primeira versão do
Estatuto do Trabalho
A Subcomissão Temporária do Estatuto do
Trabalho (CDHET) apresentou nesta quinta-feira
(10) o relatório que formaliza a proposta da nova
lei. O texto é uma sugestão legislativa, que será
relatada pelo senador Paulo Paim (PT-RS). A SUG
12/2018 regulamenta assuntos relativos à inclusão
social, autorregulação sindical, modernização do
trabalho, salário mínimo mensal e jornada de
trabalho de 40h semanais.
Paim informou que a primeira versão do
anteprojeto da Reforma Trabalhista conta com
mais de 700 artigos.
- Hoje, apresentamos a nova CLT. Foram
nove meses de trabalho juntamente com a
Associação Latino Americana dos Juízes do
Trabalho, a Associação Nacional dos Magistrados
da Justiça do Trabalho, a Associação Nacional dos
Procuradores do Trabalho, o Sindicato Nacional
dos Auditores Fiscais do Trabalho e as centrais
sindicais.

Essas associações são autoras da sugestão
legislativa protocolada nesta quinta-feira no
Senado.
Segundo o procurador regional do
Trabalho, Alessandro Miranda, existem milhões de
trabalhadores que sequer sabem que estão
trabalhando em condições de escravidão.
- É uma satisfação que possamos
apresentar um documento social que visa
combater toda a precarização do trabalho na
semana em que completamos 130 anos da
abolição dos escravos no Brasil – disse.
Para o senador Paulo Rocha (PT-PA), a
proposta do Estatuto é uma forma de reagir em
favor da proteção social do trabalho.
- É fundamental que além da tarefa de
reagir contra os direitos rasgados pela Reforma
Trabalhista, resgatemos a democracia do nosso
país. Sem democracia não existem direitos e
igualdade. É preciso peitar a elite brasileira e
defender os direitos do povo. Saúdo esse
momento histórico - comemorou.
Estatuto - A assistente técnica da Comissão
de Diretos Humanos (CDH), Tânia Andrade,
apresentou a estruturação da proposta do
Estatuto do Trabalho. O texto está dividido em
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duas partes, sendo a primeira sobre o direito do
trabalho e a segunda sobre o direito processual.
Entre os vários capítulos, a primeira parte
dispõe sobre assuntos relativos à vedação de
práticas análogas à escravidão e à proteção a
mulheres, pessoas com deficiência, crianças,
adolescentes, idosos e contra a discriminação
étnico-racial. Além de regulamentar o tempo de
trabalho, o direito ao descanso, o emprego rural e
autônomo.
Segundo Tânia Andrade, a segunda parte
da proposta não está consolidada. Ela informou
que o Tribunal Superior do Trabalho (TST) fará
outras proposições acerca da Justiça do Trabalho
e do processo em geral.
Sugestão legislativa - A Sugestão
Legislativa (SUG) é uma ideia legislativa que se
origina da sociedade e que pode ter como ponto
de partida debates relacionados ao assunto. Como
qualquer SUG, a proposta do Estatuto do Trabalho
será discutida na CDH para aprimoramento após
ouvir setores da sociedade. A sugestão depois
será votada pela CDH e se aprovada passará a
tramitar como projeto de lei, que terá que ser
votado por outras comissões permanentes do
Senado.
Fonte: Agência Senado

Após 6 meses de vigência,
reforma trabalhista espera
regulamentação
Meio ano após a implantação da reforma
trabalhista, os resultados das mudanças ainda não
são suficientes para uma análise profunda sobre
os impactos gerados aos trabalhadores brasileiros.

Entre os defensores das novas medidas, o
principal triunfo foi a redução do número de ações
trabalhistas no período, dado questionado pelos
críticos da reforma.
A falta de regulamentação após a perda de
vigência de uma medida provisória sobre o tema é
o principal motivo para, segundo especialistas, o
aumento da insegurança de empregadores,
funcionários, advogados e da própria Justiça
trabalhista.
As pessoas que acompanham de perto o
tema estimam que somente após um ano de
vigência das novas regras será possível ter uma
visão mais realista dos reflexos da legislação.
Ações trabalhistas - Segundo o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), os três primeiros
meses deste ano registraram queda de 45% no
número de processos trabalhistas em relação a
2016 e 2017. Para o TST, 243 mil pessoas
entraram com novas ações em outubro do ano
passado, um mês antes da entrada em vigor da lei.
O número subiu para quase 290 mil
processos em novembro, um recorde para a série
histórica,
motivado
pela
tentativa
dos
trabalhadores de se anteciparem ao início da
vigência da lei. Em dezembro e janeiro, houve
grande queda, com uma leve recuperação nos
meses de fevereiro e março.
Já o juiz Múcio Borges, titular da 13ª Vara
do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de
Janeiro, acredita que a principal motivação para a
queda das ações é que o acesso à Justiça ficou
mais “oneroso”.
Ele lembra que, com a reforma, o
trabalhador que perder a ação deve pagar os
custos processuais e os gastos com os advogados
da empresa.
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“O empregado está com receio de ajuizar
ações trabalhistas porque, se não tiver sucesso no
pleito, vai ter que pagar as custas”, observou.
Taxa de desemprego - A última Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad)
Contínua mostrou que a taxa de desemprego no
Brasil subiu para 13,1% no primeiro trimestre de
2018,
chegando
a
13,7
milhões
de
desempregados.
O aumento foi de 11,2% em relação ao
trimestre anterior (12,3 milhões de desocupados),
mas representou queda de 3,4% se comparado
aos três primeiros meses de 2017 (14,2 milhões).
O Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), do Ministério do
Trabalho, acusou aumento de 0,15% do emprego
formal no Brasil, em março.
Os reflexos da reforma trabalhista já
começam a ser notificados durante o período: a
tendência é que os números de trabalho
intermitente e de desligamento mediante acordo
direto entre empresas e trabalhadores continuem
aumentando.
Informalidade e insegurança jurídica Para o presidente da Associação Nacional dos
Magistrados (Anamatra), Guilherme Feliciano, a
reforma não alcançou duas das principais
“promessas” feitas pelos defensores das
mudanças: dinamização da economia e mais
segurança jurídica.
Ele afirma que os dados tímidos de
aumento dos postos de trabalho refletem um
crescimento apenas dos empregos com baixa
remuneração, de até dois salários mínimos.
“Os números têm demonstrado um
aumento da informalidade e uma utilização em
escala maior desses contratos mais precários. O
pequeno incremento [de empregos] foi na faixa

mais baixa do ponto de vista salarial, o que
demonstra que talvez o que estejamos vivendo
seja uma pequena migração de trabalhadores de
postos com mais direitos para postos de trabalho
menos protegidos”, criticou.
Feliciano classifica a insegurança jurídica
como o “principal subproduto” e o caso “mais
gritante do insucesso” da reforma. “A reforma
tornou o acesso à Justiça do Trabalho mais caro e
mais difícil do que no próprio processo civil. Os
trabalhadores estão com medo de ajuizar ações,
nos casos que envolvem provas mais complexas”,
disse.
Ele cita, como exemplo de obstáculo
econômico ao trabalhador, a obrigação de pagar
honorários advocatícios entre 5% e 15% da
indenização solicitada, caso perca a ação. “Ele [o
trabalhador] tem medo de sair endividado. Se é
esta a razão pela queda das ações trabalhistas,
não há nada de bom e virtuoso nisso”, opinou.
Medida Provisória - A lei 13.467/2017, que
contém o texto da reforma trabalhista, foi
sancionada pelo presidente Michel Temer em
julho do ano passado, dois dias depois de ter sido
aprovada pelo Congresso Nacional. O projeto
passou pelo Senado sem alterações para que não
precisasse retornar para análise dos deputados.
O acordo ocorreu após promessa do líder
do governo no Senado, Romero Jucá (MDB-RR), de
que o Palácio do Planalto enviaria uma medida
provisória para ajustar os pontos que
desagradavam os senadores, o que ocorreu
quatro meses depois, quando as mudanças
entraram em vigor.
No entanto, a chamada MP 808/2017
sequer começou a tramitar na primeira fase de
análise. Sem consenso e com quase mil emendas
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apresentadas ao texto, nem o relator da comissão
especial chegou a ser designado.
Dentre as principais mudanças, a MP
deixava claro que a lei se aplicava, na
integralidade, aos contratos de trabalho vigentes,
impedia o trabalho insalubre de grávidas e
lactantes e trazia mais critérios para a jornada de
12 x 36 horas e o trabalho intermitente.
“Na prática, diante da incerteza legislativa
gerada com a perda de vigência da MP, os
empregadores não estão aderindo à nova lei com
tanta ênfase e eficácia por conta dessa
insegurança, de não haver interpretação definitiva
sobre a nova lei”, disse o juiz Múcio Borges.
Procurado pela Agência Brasil, o Ministério
do Trabalho disse que o governo “está
analisando” as medidas que “poderão vir a ser
tomadas”.
Esclareceu que quase oito mil novos postos
de trabalho na modalidade intermitente foram
criados nos três primeiros meses deste ano e a
expectativa é de que as empresas do ramo de
alimentação, como fast food e restaurantes,
“ampliem o número de contratações”.
Jurisprudência dos tribunais - Até hoje,
nenhum recurso envolvendo processos trabalhistas
abertos depois de novembro chegou à última
instância, que é o Tribunal Superior do Trabalho. O
TST, no entanto, já se debruça sobre o assunto e criou
uma comissão formada pelos ministros do tribunal,
responsável por elaborar uma instrução normativa
sobre as aplicações da reforma.
Um dos principais pontos discutidos são os
contratos de trabalho assinados antes da vigência da
lei. Os magistrados podem entender que a legislação
vale para todos os trabalhadores ou somente para os
que assinaram a carteira depois de 11 de novembro.
Fonte: Agência Brasil

Comissão mista aprova o
relatório permite a
privatização da Eletrobras
A comissão mista que analisa a Medida
Provisória 814/17 aprovou nesta quarta-feira (9) o
relatório do deputado Julio Lopes (PP-RJ). A MP
permite a privatização da Eletrobras e de seis
subsidiárias da empresa. Lopes apresentou
complementação de voto incluindo entre as
condições para as novas outorgas de concessão de
geração de energia a regularidade ambiental do
empreendimento.
Ele afirmou que a proposta vai ajudar a
trazer investimentos que estão parados por brigas
judiciais e ampliar programas sociais. “Na questão
do risco hidrológico estamos trazendo mais de R$
8 bilhões, que estão hoje depositados na Justiça
em contingências, para investimento na
reestruturação do setor elétrico. E no Luz Para
Todos estamos dando uma extensão e ampliando
a verba”, afirmou.
A questão das disputas judiciais em torno
do risco hidrológico é uma das mudanças incluídas
pelo relator. Desde 2013, com a escassez de água
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nos reservatórios, as hidrelétricas passaram a
gerar energia abaixo do mínimo previsto e tiveram
que comprar a diferença no mercado de curto
prazo para honrar contratos.
Com o aumento da demanda, algumas
geradoras entraram na Justiça e conseguiram
liminares para não ter de pagar parte dessa conta
adicional. A inadimplência na Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)
ameaça diversas empresas de colapso financeiro.
O relatório propõe compensações para as
empresas que desistirem das ações na Justiça. Seu
texto prevê a extensão, por sete anos, das
outorgas de usinas que decidirem aderir ao
acordo. A compensação, retroativa, será por
medidas adotadas pelo governo que não estavam
relacionadas à seca, como as limitações de
transmissão de energia por atrasos em obras e
subsídios dados a outras usinas.
Fonte: Agência Câmara

Produção industrial cai em
oito locais pesquisados
A produção industrial recuou em oito dos
15 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) de fevereiro para
março deste ano. A principal queda ocorreu na
Bahia (-4,5%), seguida por Rio de Janeiro (-3,7%) e
pela Região Nordeste (-3,6%).
Outros locais com diminuição na produção
de fevereiro para março foram: Santa Catarina (1,2%), Rio Grande do Sul (-0,9%), Paraná (-0,9%),
Minas Gerais (-0,5%) e Ceará (-0,2%).
Sete estados tiveram alta na produção:
Pará (9%), Mato Grosso (4,7%), Espírito Santo

(2,8%), Amazonas (2,6%), São Paulo (2%), Goiás
(1,2%) e Pernambuco (0,2%).
Na comparação com março de 2017, oito
locais acusaram queda (com destaque para Bahia:
-5,3%) e sete tiveram alta. No Amazonas, o avanço
foi de 24,3%.
Já nos acumulados do ano e de 12 meses,
houve mais alta do que queda. No acumulado do
ano, houve crescimentos em dez locais, inclusive,
no Amazonas, com alta de 24,4%, e recuos em
cinco locais. No Espírito Santo, -6%.
No acumulado de 12 meses, onze locais
acusaram alta. O melhor resultado foi obtido pelo
Pará: expansão de 10,1%. Quatro locais
apresentaram queda na produção. O pior
resultado ocorreu em Pernambuco: -2%.
Fonte: Agência Brasil

TRT-2 afasta aplicação da
reforma trabalhista em
processos antes da lei
Ações ajuizadas antes de a reforma
trabalhista entrar em vigor não precisam estar de
acordo com as novas regras da CLT. Assim
entendeu o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª
Região (SP) ao derrubar decisão de primeiro grau
que havia tornado extinto um processo, por não
indicar valores certos e correspondentes na
petição inicial.
O caso envolve uma bancária que cobra
verbas de uma instituição financeira. A 8ª Vara de
Guarulhos acolheu os argumentos do banco de
que a reclamação deveria ter previsto os valores,
conforme determina a Lei 13.467/2017.
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Já a desembargadora Regina Maria
Vasconcelos Dubugras, relatora do caso, afirmou
que a ação foi proposta em 26 de outubro de
2017, ou seja, dias antes de a reforma entra em
vigor, o que ocorreu no dia 11 de novembro do
mesmo ano.
Ela citou tese de Humberto Theodoro
Júnior, reconhecendo que "as leis processuais são
de efeito imediato perante os feitos pendentes,
mas não são retroativas, pois os atos posteriores à
sua entrada em vigor é que se regularão por seus
preceitos”.
Regina afirma que a irretroatividade está
em consonância com os princípios da segurança
jurídica e da intangibilidade do ato jurídico
perfeito, direito adquirido e coisa julgada,
consagrados na Constituição. O voto foi seguido
por unanimidade.
A bancária foi defendida pelo escritório Jardini
Novais Advogados.
Fonte: Consultor Jurídico

Comissão aprova proposta que
inclui na CLT a obrigatoriedade
de teste de acuidade visual dos
empregados

Hiran Gonçalves (PP-RR), a fim de limitar o exame
ocupacional a teste de acuidade visual, que pode
ser realizado por qualquer médico sem a
necessidade de equipamentos sofisticados, e
indicar o exame oftalmológico em situações
especiais ou para profissionais expostos a
determinados riscos ocupacionais.
Para o relator, a exigência de realização
anual ou bienal de exames oftalmológicos
aumentaria significativamente o custo do
Programa de Controle Médico e de Saúde
Ocupacional, de realização obrigatória por todas
as empresas que admitem empregados no Brasil,
nos termos da CLT.
“O texto original obrigaria uma
microempresa com apenas um empregado
realizar o exame oftalmológico, o que tornaria
ainda mais custoso contratar trabalhadores
formalmente”, afirmou Hiran Gonçalves.
Tramitação - A proposta tramita em
caráter conclusivo e será analisada ainda pelas
comissões de Trabalho, de Administração e
Serviço Público; e de Constituição e Justiça e de
Cidadania.
Fonte: Agência Câmara

BOLETIM CONTRICOM

A Comissão de Seguridade Social e Família
aprovou proposta que torna obrigatório o exame
oftalmológico dos empregados. O Projeto de Lei
3550/15, do deputado Bacelar (Pode-BA),
acrescenta dispositivo na Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT, Decreto-Lei 5.452/43).
O texto foi aprovado na forma do
substitutivo apresentado pelo relator, deputado
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