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BOLETIM 574
Brasília, 23 de maio de 2018

Parecer do TST reconhece
que contribuição sindical é
matéria de natureza tributária
O Tribunal Superior do Trabalho – TST, em
atenção ao Ofício Nº 8.676/2018 do Supremo
Tribunal Federal – STF, referente à Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) Nº 5.784 que dispõe
sobre a inconstitucionalidade das mudanças sobre
contribuição sindical resultantes da aprovação da
chamada “reforma” trabalhista; concluiu parecer
encaminhado ao solicitante, ministro Edson
Fachin, sobre o processo.
A manifestação do TST, ao destacar a
natureza tributária da contribuição sindical ainda
que
não
adentrando
na
análise
da
inconstitucionalidade, reforça o fundamento da
ADI 5.794 de que qualquer alteração no tribuno
não poderia se dar por meio de lei ordinária, como
foi feita.
A informação do TST repercute e consolida
um posicionamento capilar da Justiça do Trabalho.
Desde edição da reforma trabalhista, já são mais
600 liminares da primeira instância, muitas já
confirmadas nos Tribunais Regionais do Trabalho,
no sentido de ser afirmar a contribuição sindical
como matéria de ordem tributária. Portanto,
qualquer modificação deve obedecer aos ditames
do Código Tributário Nacional. Confira a íntegra
do parecer do TST no site da CONTRICOM.
Fonte: NCST

ADI contra norma que
permite trabalho de grávidas
ou lactantes em atividades
insalubres terá rito abreviado
O ministro Alexandre de Moraes, do
Supremo Tribunal Federal (STF), aplicou o rito
abreviado para o julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 5938, na qual a
Confederação Nacional dos Trabalhadores
Metalúrgicos questiona norma que admite a
possibilidade de trabalhadoras grávidas ou
lactantes desempenharem atividades insalubres
em algumas hipóteses. Por meio de despacho, o
relator considerou que a adoção do rito abreviado
– quando o Plenário da Corte analisa diretamente
o mérito da ação – é adequada diante da
relevância da matéria constitucional suscitada “e
de seu especial significado para a ordem social e a
segurança jurídica”.
Na ADI, a confederação contesta os incisos
II e III do artigo 394-A da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), com redação conferida pelo artigo
1º da Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista). A
norma determina que as empregadas gestantes e
lactantes podem trabalhar em atividades
consideradas insalubres em grau médio ou
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mínimo, exceto quando apresentarem atestado
de saúde, emitido por médico de confiança da
mulher, que recomende o afastamento durante a
gestação e durante a lactação.
A autora da ação sustenta que o
dispositivo estimula o trabalho insalubre das
gestantes e das lactantes, uma vez que cabe a elas
o ônus de justificar, por atestado médico, sua
condição de vulnerabilidade. Para a entidade, a
maioria das mulheres – trabalhadoras de baixa
renda e de pouca escolaridade –, “ante a
possibilidade de perda da remuneração a título de
adicional de insalubridade, deixarão de procurar
um médico para continuarem trabalhando em
condições insalubres, comprometendo não só a
sua saúde, mas, também, a saúde dos nascituros e
dos recém-nascidos”.
Dessa forma, a confederação alega que
essa previsão, ao admitir a possibilidade de que
trabalhadoras
grávidas
ou
lactantes
desempenhem atividades insalubres nas referidas
hipóteses, afrontaria a proteção que a
Constituição Federal “veementemente atribui à
maternidade, à gestação, à saúde, à mulher, ao
nascituro, aos recém-nascidos, ao trabalho e ao
meio ambiente do trabalho equilibrado”. Nesse
sentido, aponta violação de dispositivos
constitucionais que, em variados contextos,
tratam da proteção à mulher, à maternidade e à
valorização do trabalho humano. São eles: artigo
1°, inciso IV; artigo 6º; artigo 7º, incisos XX e XXII;
artigo 170; artigo 193; artigo 196; artigo 201,
inciso II; artigo 203, inciso I; e artigo 225, todos da
Constituição Federal.
Rito abreviado - A confederação solicitava
a concessão de medida cautelar para suspender a
eficácia da expressão “quando apresentar
atestado de saúde, emitido por médico de

confiança da mulher, que recomende o
afastamento”, contida nos incisos II e III, da nova
redação do artigo 394-A da CLT. No mérito, pede a
confirmação do deferimento da liminar. Mas o
relator decidiu pelo rito abreviado para o
julgamento da ação. Previsto no artigo 12 da Lei
9.868/1999 (Lei das ADIs), o rito abreviado
permite ao Plenário do STF julgar a ação
diretamente no mérito, sem prévia análise do
pedido de liminar.
Ao adotar o rito em razão da relevância da
matéria constitucional, o ministro solicitou
informações a serem prestadas, sucessivamente,
pelo presidente da República e pelo Congresso
Nacional, no prazo de 10 dias. Em seguida, os
autos serão remetidos à advogada-geral da União
e à procuradora-geral da República para que
apresentem, sucessivamente, manifestação no
prazo de cinco dias.
Fonte: STF

Reforma compromete
mercado de trabalho e a
própria economia
Sem visualizar perspectiva de o mercado
de trabalho apresentar melhora significativa no
curto prazo, o professor José Dari Krein, do Centro
de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho
da Universidade Estadual de Campinas (CesitUnicamp), avalia que a recente "reforma" da
legislação compromete não só o próprio mercado
como
a
economia
brasileira.
"Essa
desestruturação do mercado de trabalho está
sendo uma explicação para o baixo desempenho
recente da economia. A reforma não resolve os
nossos problemas para pensar em um projeto de
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desenvolvimento para o nosso país", afirmou o
pesquisador, durante evento na manhã desta
terça-feira (22) na Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo (USP) (foto).
Segundo ele, a "reforma", implementada
há seis meses, por meio da Lei 13.467, aumenta as
chamadas formas precárias de contratação,
reduzindo o mercado formal e atingindo o crédito.
"Uma economia capitalista depende do crédito.
Isso afeta negativamente o nível de compra",
observa.
Dari acrescenta que a expansão do nível de
emprego não depende, "em nenhuma medida",
das mudanças efetivadas pela lei. "O que gera
emprego é a dinâmica econômica ou as políticas
públicas. O problema do emprego só se resolveu
quando se aproveitou parte do ganho de
produtividade para universalizar as políticas
sociais", diz o professor. "Não existe comprovação
empírica de que fazer uma reforma trabalhista
crie emprego. A reforma, nos países centrais e
aqui, vai provocando cada vez mais uma
precarização do trabalho", acrescenta.
Para ele, a reforma brasileira segue um
movimento do capital internacional. Um
movimento "destrutivo" e que não deixa nada no
lugar. "Existe espaço para pensar na inserção do
país de uma forma diferente."

Não chega a ser um fenômeno recente,
lembra Dari. "A agenda da reforma trabalhista
está colocada no contexto do debate internacional
desde os anos 80. Tem diferentes ondas de
reforma que foram implementadas nos países
avançados", afirma, apontando um "processo de
internacionalização da produção de bens,
reposicionamento do papel do Estado".
As recentes mudanças procuraram,
segundo ele, legalizar práticas já existentes no
mercado de trabalho, como a terceirização
("Todos os estudos acadêmicos mostram
precarização", oferecendo "cardápio amplo ao
setor empresarial, para poder manejar o trabalho
de acordo com suas necessidades").
A "reforma" amplia as possibilidades de
contratação flexível, mexe na jornada e na
remuneração. Dari lembra que, segundo estudos,
aproximadamente 30% do ganho do trabalhador
não é mais salário, mas benefícios e remuneração
variável. Ele avalia que as alterações "vão afetar
profundamente a fonte de financiamento da
seguridade social" e, consequentemente, as
políticas públicas. "Não é uma reforma que altera
só a regulação do padrão do trabalho, mas altera
a nossa sociabilidade." Além disso, aponta,
"asfixia" financeiramente os sindicatos, que têm
papel estratégico nesse debate.
Fonte: Rede Brasil Atual
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Caminhoneiros continuam se manifestando em
todo país contra a alta dos combustíveis

Preço dos combustíveis é
tema de debate na Câmara
A Comissão de Minas e Energia da Câmara
dos Deputados se reúne a partir das 9h30 de hoje
(23) para discutir a alta dos combustíveis. O debate
ocorre um dia depois de o governo anunciar o
acordo com o Congresso para reduzir o preço do
diesel.
O Executivo se compromete a eliminar a
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(Cide) sobre o diesel. Em contrapartida, os
parlamentares devem aprovar o projeto de
reoneração da folha de pagamento.
Para discutir o assunto, foram convidados o
coordenador-geral do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade), Ravvi Augusto de Abreu
Madruga, o presidente da Federação Nacional do
Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes
(Fecombustíveis), Paulo Miranda Soares, e
representantes da Petrobras, do Instituto Brasileiro
de Defesa do Consumidor (Idec) e da Agência
Nacional de Petróleo (ANP).
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia
(DEM-RJ),
sugeriu
que
os
governadores
contribuíssem, reduzindo a alíquota do ICMS –

principal tributo estadual. Segundo ele, os estados
são os que mais se beneficiam dos aumentos dos
combustíveis, uma vez que o ICMS representa um
percentual do valor do diesel e da gasolina. Na
maioria dos estados, o ICMS varia entre 30% e 32%,
impactando os preços finais.
No próximo dia 30, uma comissão geral vai
debater os preços dos combustíveis no plenário da
Câmara dos Deputados.
Arrecadação - Ontem (22), o Ministério da
Fazenda informou que a arrecadação atual chega a
R$ 2,5 bilhões por ano com a Cide sobre o diesel.
Segundo a pasta, o reforço nas receitas da União nos
próximos três anos com o fim da desoneração da
folha de pagamento dependerá do número de
setores que perderem o benefício fiscal no projeto
que tramita no Congresso.
Desde setembro de 2017, a proposta de
reoneração está em discussão no Congresso sem
consenso. O orçamento da União para este ano já
considera arrecadar R$ 10 bilhões com a medida,
mas, como ela deve valer apenas para metade do
ano, a arrecadação deve somar R$ 5 bilhões.
Caminhoneiros - O governo vai continuar
negociando com os caminhoneiros, que fazem
paralisações por todo o país, em protesto contra o
aumento sucessivo no preço dos combustíveis.
A mobilização do Legislativo e do governo
em torno do preço dos combustíveis ganhou força
após o início de mobilização de caminhoneiros.
Desde segunda (21), a categoria faz protestos e
bloqueia estradas em vários estados.
Os caminhoneiros se queixam da alta dos
combustíveis, especialmente do diesel, e também da
cobrança de pedágios mesmo quando os caminhões
estão com os eixos levantados. Só na semana
passada, o valor do diesel e da gasolina nas
refinarias subiu cinco vezes consecutivas.
Fonte: Agência Brasil
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Dados da Inspeção do
Trabalho já estão
disponíveis para consulta
O Ministério do Trabalho facilitou a
qualquer cidadão brasileiro o acesso às
informações disponibilizadas pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho sobre as políticas públicas
de fiscalização do trabalho. Estão disponíveis para
consulta dados referentes ao combate à
informalidade, ao trabalho em condições análogas
à escravidão e ao trabalho infantil; sonegação de
FGTS; inserção de aprendizes e pessoas com
deficiência e ações de prevenção de acidentes de
trabalho, além de autos de infração lavrados pelos
auditores-fiscais do Trabalho em todo o país.
Por meio da ferramenta virtual Radar,
acessível
pelo
link
https://enit.trabalho.gov.br/radar/, o pesquisador
tem acesso a informações disponíveis no Painel de
Informações e Estatísticas da Inspeção do
Trabalho no Brasil, uma ferramenta de consulta
pública aos resultados consolidados da Inspeção
do Trabalho no Brasil realizado pelos auditoresfiscais.
O Radar do Trabalho Escravo, por exemplo
– que passou a estar disponível neste mês de maio
em alusão aos 130 anos da Lei Áurea –, possui
informações de toda a história do combate a essa
prática criminosa no Brasil, desde 1995, quando o
Governo Brasileiro reconheceu que trabalhadores
estavam sendo explorados em condições análogas
a de escravo em território nacional e firmou
compromissos para implementar uma política
pública para enfrentar essa grave violação de
direitos humanos.

“A ideia de criar um espaço de informações
sobre a Inspeção do Trabalho surgiu quando
constatamos a existência de uma enorme
demanda da imprensa e da sociedade em busca
de informações e dados consolidados sobre o
combate ao trabalho escravo e outras ações da
pasta, principalmente as relativas ao cotidiano da
auditoria fiscal do Trabalho”, explica a secretária
de Inspeção do Trabalho, Maria Teresa Jensen.
A iniciativa, detalha a secretária, partiu da
criação do módulo sobre o trabalho escravo no
Radar da SIT, devido aos constantes pedidos de
informações solicitadas por meio da Assessoria de
Comunicação ou com base na Lei de Acesso à
Informação. “O Radar da SIT é um trabalho
realizado no âmbito do projeto BIG Data,
elaborado por um auditor-fiscal do Trabalho sem
nenhuma despesa de contratação externa para
elaboração da ferramenta”, ressalta Maria Teresa.
A ferramenta permite que o usuário
consulte dados e estatísticas referentes à atuação
da Inspeção do Trabalho no Brasil, por meio de
sete grandes módulos: Vínculos, FGTS, Autuações,
Aprendizagem, PcD, SST, Acidentes de Trabalho e
Trabalho Escravo. “Alguns módulos ainda estão
em construção, mas, apesar disso, já
disponibilizamos no site da Escola Nacional de
Inspeção do Trabalho (Enit) os dados disponíveis
para consulta”, salienta a secretária. Dados
referentes a trabalho escravo, autuações,
aprendizagem e acidentes de trabalho já estão à
disposição dos interessados: são informações
sobre acidentes de trabalho por ano e setor;
combate ao trabalho análogo ao de escravo desde
1995, quando foram criados os grupos de
combate, e autuações trabalhistas desde 2013,
entre outros dados.
Fonte: MTb
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Temer desiste de
concorrer e anuncia
Meirelles à sua sucessão

Juiz de Roraima homologa
acordo trabalhista feito
pelo aplicativo whatsapp

Michel Temer (MDB) anunciou, nesta terçafeira (22), em evento do MDB, sua decisão de não
concorrer à reeleição à Presidência da República, e
apresentou o ex-ministro da Fazenda Henrique
Meirelles como o candidato do partido, em evento
na Fundação Ulysses Guimarães.
Temer já vinha dando indicações de que
teria desistido da ideia de se apresentar como
candidato, mas, apesar da pressão da bancada
parlamentar do MDB, que queria solução rápida
para a questão, parte de seu círculo mais próximo
ainda queria que o presidente esperasse para tomar
uma decisão.
De acordo com fonte ouvida pela Reuters,
havia esperança de que a campanha pela
comemoração dos 2 anos de governo trouxesse
algum fôlego a Temer nas pesquisas eleitorais.
Temer, no entanto, decidiu não esperar e faz
o anúncio durante o encontro de apresentação do
documento "Caminho para o Futuro", plataforma de
governo do MDB.
Nas pesquisas eleitorais mais recentes,
Temer aparece com no máximo 2% das intenções de
voto. Meirelles tem 1%, mas rejeição menor que a
do presidente. Segundo levantamento Datafolha de
abril, 64% dos eleitores não votariam em Temer de
jeito nenhum, enquanto a rejeição ao ex-ministro é
de 17%.
Nas últimas semanas o presidente passou a
levar Meirelles para eventos públicos, dando a
indicação de que ele seria o candidato presidencial
do MDB.
Fonte: Diap

Por entender que aplicativos de celular
podem auxiliar a Justiça do Trabalho na
conciliação entre as partes, o juiz Raimundo
Paulino Cavalcante Filho, da 3ª Vara do Trabalho
de Boa Vista (RR), decidiu homologar um acordo
trabalhista feito por meio do WhatsApp.
O caso analisado tratava de um eletricista
que, após sofrer acidente de trabalho, cobrou
indenização por dano moral, dano estético e dano
material, além de outros pagamentos.
A conversa a distância levou à elaboração
de um termo de acordo de R$ 850 mil,
protocolado nos autos, e a posterior
homologação.
A prática de utilizar o aplicativo tem sido
mais comum na 3ª Vara. Segundo o diretor da
unidade, a ferramenta ajuda a Justiça do Trabalho
a alcançar seu objetivo maior.
Fonte: Consultor Jurídico
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