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BOLETIM 636
Brasília, 27 de agosto de 2018

CONTRICOM conclama
ampla participação no
processo eleitoral na
luta pela mudança política
Segue, na íntegra, documento da direção
da CONTRICOM encaminhado aos
sindicatos, federações e dirigentes
sindicais sobre a campanha eleitoral de 2018
Tendo em vista o atual momento político,
urge a necessidade de todos os dirigentes sindicais
participarem ativamente do processo eleitoral em
curso em nosso país e se empenharem o máximo
para contribuir no sentido de não eleger nenhum
parlamentar que votou a favor da reforma
trabalhista e contrário a outros interesses da classe
trabalhadora.
Não podemos permitir que candidatos
declaradamente contrários aos trabalhadores e às
suas entidades sindicais possam obter votos de
nossa classe. Mas, para isso, é necessário o
empenho de todos os dirigentes sindicais no sentido
de conversar com cada trabalhador, seja nos
canteiros das obras, nas portas das empresas, nos
locais de moradia e em todos os lugares.
Nenhum sindicalista pode se dar ao luxo, se é
que podemos dizer assim, de ficar fora desta disputa
eleitoral, afinal, o que está em jogo é o destino dos
brasileiros, dos trabalhadores e de suas
organizações.

Mas não basta rechaçar os que se
empenharam na supressão dos direitos e conquistas
dos trabalhadores. É preciso escolher candidatos,
especialmente para o Congresso Nacional, que
tenham condições de defender nossas causas e
bandeiras, seja integrante de nossa categoria ou
não, pois são eles que irão votar as leis futuras.
Portanto, quanto mais ligados ao capital, mais
direitos podemos perder.
Além disso, é muito importante eleger um
Presidente da República que seja comprometido com
as conquistas dos trabalhadores e escolher legítimos
representantes dos trabalhadores no parlamento.
Resumidamente, vamos dar um basta aos
que conspiraram contra os direitos trabalhistas,
previdenciários, entre outras conquistas históricas.
Durante o mês de setembro e até o dia das
eleições (7 de outubro), vamos concentrar nossas
atenções no processo eleitoral, fazendo campanha
para eleger pessoas comprometidas com as causas
sociais e tentando impedir os representantes do
retrocesso se reelejam para o Congresso Nacional.
Desejamos a todos um bom trabalho no
sentido de promovermos uma mudança real nos
rumos do país, com desenvolvimento econômico,
empregos dignos, justiça social e soberania nacional,
e apresentamos nossa saudações sindicais.
Brasília, agosto de 2018
Altamiro Perdoná - Presidente
Miraldo Vieira da Silva - Secretário Geral
Aroldo Pinto da Silva Garcia - Secretário de Finanças
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Câmara Federal: renovação
ou circulação no poder?
De acordo com os dados preliminares, dos
atuais 513 deputados, 407 tentarão a
reeleição, além de outros 18 suplentes
que assumiram o mandato nesta
legislatura, todos com reais chances de
eleição.
Antônio Augusto de Queiroz*
A próxima composição da Câmara dos
Deputados terá o menor índice de renovação real,
entendendo-se como tal apenas os nomes que
nunca ocuparam cargos públicos. A renovação real
será absolutamente residual. O que haverá será
uma circulação no poder.
Isso é o que indica levantamento
preliminar das empresas Queiroz Assessoria
Parlamentar e Sindical e MonitorLeg Comunicação
Legislativa, segundo o qual a maioria das vagas
abertas em decorrência da desistência dos atuais
deputados e da não reeleição serão ocupadas
majoritariamente por ex-ocupantes de cargos
públicos — nomeados ou eleitos — caracterizando
uma circulação no poder e não renovação de fato.
De acordo com os dados preliminares, dos
atuais 513 deputados, 407 tentarão a reeleição,
além de outros 18 suplentes que assumiram o
mandato nesta legislatura, todos com reais
chances de eleição.
Para disputar as vagas que não forem
preenchidas por esses candidatos que exerceram
o mandato na atual legislatura, existe um exército
de candidatos que já exerceram cargos públicos, e
que são competitivos, porque tem nome

conhecido e serviços prestados, conforme
detalhado a seguir.
O maior número de postulantes a uma
vaga na Câmara dos Deputados, com reais
chances de eleição, vem das Assembleias
Legislativas. Pelo menos 104 deputados estaduais
concorrem ao cargo de deputado federal.
O segundo maior contingente de
candidatos competitivos são ex-deputados
federais, 50 ao todo. O terceiro grupo mais
competitivo são os ex-secretários estaduais, num
total de 27.
Ainda entre os candidatos competitivos,
podemos mencionar 6 senadores, entre os quais
Aécio Neves (MG) e Gleisi Hoffmann (PR), que
concorrem à Câmara com grandes chances de
eleição, 5 ex-governadores, como Camilo
Capiberibe (AP) e Ana Júlia Carepa (PA),
igualmente com muita chance de eleição, e 3 exministros de Estado, entre os quais o ex-ministro
da Cultura Marcelo Calero e o ex-ministro da
Saúde Alexandre Padilha, que podem conseguir se
eleger deputado federal. Além disso, também
concorrem 18 suplentes muito bem votados na
eleição de 2014, mas que não tiveram a
oportunidade de exercer o mandato, como Luiz
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Carlos Motta, atual PR e que concorreu pelo PTB
de São Paulo.
Por esses dados preliminares, pode-se
concluir que a maioria absoluta das vagas da
Câmara da Câmara dos Deputados serão ocupadas
pelos atuais parlamentares, que forem reeleitos, e
por ex-ocupantes de cargos públicos, conforme
demonstrado acima.
Nesse cenário sobrarão poucas vagas para
os efetivamente novos, entendidos como tal,
aqueles candidatos que nunca exerceram cargos
públicos na vida. E sobre estes cabe uma reflexão
particular, considerando a expectativa da
população — que vai ser frustrada — por uma
renovação grande e qualitativa.
Pelos dados preliminares do referido
levantamento, essas poucas vagas a serem
preenchidas pelos candidatos que nunca
exerceram cargos públicos, serão ocupadas por
candidatos oriundos das igrejas evangélicas, como
o Marcelo Crivela Filho e o pastor Paulo Bengtson
(PTB-PA), por policiais ativos e reformados — das
polícias Civil, Militar, Federal e das Forças
Armadas, especialmente do Exército — como o
capitão Alberto Neto (PRB-AM) e coronel
Wellington (DEM-DF), e por parentes de políticos
tradicionais, como Daniela Cunha (MDB-RJ), filha
de Eduardo Cunha, Fernando James (PTC-AL), filho
de Collor e Otto Alencar Filho (PSD-BA),
contribuindo para ampliar as bancadas evangélica,
da bala e de parentes.
A participação de endinheirados na eleição
proporcional, por força da drástica redução do
tempo de campanha e da limitação dos gastos,
não terá tanta importância como nos pleitos
passados, perdendo espaço para as oligarquias e
para beneficiários do momento conservador e
moralista-justiceiro que vivemos no Brasil,

especialmente os evangélicos, policiais linha dura
e parentes.
É curioso que o aumento da consciência
política da população, a partir da maior difusão de
informações sobre os políticos em geral,
especialmente pelas redes sociais, traga como
resultado o fortalecimento do status quo. Isso é
produto da capacidade de sobrevivência dos
detentores de mandato, que modificaram a
legislação eleitoral em proveito próprio, de um
lado reduzindo o tempo de campanha e, de outro,
negociando acesso privilegiado ao fundo eleitoral.
Para que houvesse renovação real seria
necessário, além de maior tempo de campanha,
equidade no uso dos recursos do fundo eleitoral e
do horário eleitoral gratuito, que serão
canalizados preferencialmente para os candidatos
à reeleição. Além disto, seria preciso que a
população que deseja a renovação não se
abstivesse de votar e também não votasse branco
ou nulo, porque essa postura só reforça o status
quo.
Portanto, a composição da nova Câmara
terá a presença majoritária de rostos e nomes
conhecidos, além de mais parentes de políticos
tradicionais, policiais linha dura e líderes das
igrejas evangélicas, reforçando a visão liberalfiscal atual e ampliando a agenda conservadora
em relação aos costumes, comportamentos e
moral. Essa tendência só será revertida se as
pessoas que desejam renovação derem sua
contribuindo indo votar e votando em gente nova.
(*) Jornalista e diretor do Diap
Fonte: Diap
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Trabalhadores atingidos
pela 'reforma' trabalhista
sofrem com 'uberização'
A “reforma” trabalhista e os avanços
tecnológicos têm impulsionando o surgimento de
novas configurações da exploração do trabalho,
segundo o dossiê “Informalidade: Realidade e
Possibilidade”, elaborado pelo projeto Reconexão
Periferias, da Fundação Perseu Abramo.
Dados do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) referentes ao último trimestre de
2016 indicam que 45% da força de trabalho ativa,
estimada em 90 milhões de pessoas, estaria na
informalidade e, ao contrário do que se repercute,
poucos são empreendedores bem sucedidos. De
acordo o dossiê, a maioria dos trabalhadores
informais é de empregados domésticos, camelôs,
motoboys, entre outras atividades com baixa
remuneração encontradas como saída na crise
econômica.
Para o diretor do Centro de Estudos das
Relações de Trabalho e Desigualdades (Ceert),
Daniel Teixeira, o discurso de estimulação do
empreendedorismo responde a uma “roupagem
para a desproteção social”. “A informalidade é um
lugar desproteção social, em geral, o grande vilão
dessa questão”, explica.
"Tem uma multidão de trabalhadores que
passa a ser recrutada conforme as necessidades do
mercado, remunerada estritamente naquilo que
produz e não tem nenhum tipo de garantia, direito,
segurança e estabilidade. A uberização é esse
processo de transformar o trabalhador em um
trabalhador informal, disponível ao trabalho",
explica a socióloga Ludmila Abilio.
Fonte: Rede Brasil Atual

Garimpeiros são resgatados
em regime escravo no Pará
Uma ação de fiscalização no Pará encontrou
38 homens e mulheres em condições análogas à de
escravos em um garimpo instalado para extração
ilegal de ouro na Floresta Nacional do Amana, em
Itaituba, no oeste do estado. Segundo os
responsáveis pela operação, os 30 garimpeiros e as
oito cozinheiras obedeciam, em condições
desumanas, uma série de regras impostas pela
proprietária do garimpo, Raimunda Oliveira Nunes.
O procurador do Ministério Público do
Trabalho do Pará (MPT-PA) Allan Bruno explicou ao
Seu Jornal, da TVT, que os trabalhadores,
encontrados na quinta-feira (16), estavam alojados
de forma inadequada em barracões de lona sem
estruturas sanitárias, cumpriam longas jornadas e
trabalhavam para pagar as dívidas da cantina de
suprimentos, chefiada por Raimunda.
À ONG Repórter Brasil, o chefe da Divisão de
Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo
(do Ministério do Trabalho), Maurício Krepsky,
afirmou que os auditores fiscais autuaram a
proprietária, fixando verbas salariais e rescisórias a
serem pagas aos trabalhadores resgatados, no valor
de R$ 366.812, já previsto no TAC. Segundo o
procurador, se a proprietária não aceitar a proposta,
o MPT entrará com ação civil pública.
Fonte: Rede Brasil Atual
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Aposentados começam
a receber 1ª parcela do
décimo terceiro
Aposentados e pensionistas começam a
receber nesta segunda-feira (27) a antecipação da
primeira parcela do décimo terceiro. De acordo
com a Secretaria de Previdência, o depósito será
feito junto com a folha mensal de pagamentos do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) até 10
de setembro, conforme a Tabela de Pagamentos
de Benefícios 2018.
A estimativa é de que essa antecipação
injete na economia do país R$ 20,7 bilhões em
agosto e setembro. Segundo o INSS, 29,7 milhões
de beneficiários terão direito a receber a primeira
parcela do abono anual, que corresponde à
metade do valor do benefício.
A exceção é para quem passou a receber o
benefício depois de janeiro de 2018. Nesse caso, o
valor será calculado proporcionalmente.
Não haverá desconto de Imposto de Renda
nesta primeira parcela. O tributo será cobrado
apenas em novembro e dezembro, quando for
paga a segunda parcela.
Tem direito ao décimo terceiro quem,
durante o ano, recebeu benefício previdenciário
de aposentadoria, pensão por morte, auxíliodoença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão ou
salário-maternidade.
Aqueles
que
recebem
benefícios
assistenciais, como Prestação Continuada e Renda
Mensal Vitalícia, não têm direito ao abono anual.
Fonte: Agência Brasil

Sebrae, Sesi e demais
entidades do Sistema S não
podem cobrar contribuições
diretamente de filiados
O juiz de Direito Pedro Camara Raposo
Lopes, da 33ª vara Cível de Belo Horizonte/MG,
extinguiu sem resolução de mérito ação do Sesi
contra uma construtora pedindo a condenação da
sociedade empresária ao pagamento de
contribuições não pagas de 2010 a 2015.
Conforme o magistrado, as entidades
integrantes do chamado Sistema S, de que fazem
parte, dentre outras, o Senai, o Senac, o Sesc e o
Sebrae, com a vigência da lei 11.457/07, que
unificou a atividade fazendária Federal, já não
podem mais cobrar diretamente de seus filiados
as suas contribuições. Esses valores são devidos às
entidades por força do artigo 240 da CF e incidem
sobre a folha de salários das empresas filiadas.
“A novel legislação, ao promover a
unificação da arrecadação tributária federal,
inclusive no que se refere às contribuições sub
examine, ressalvado o produto da arrecadação,
revogou a competência tributária anteriormente
concedida ao demandante, consoante autorização
constante em norma da lei geral sobre matéria
tributária, qual seja, o artigo 7º do Código
Tributário Nacional.”
Dessa maneira, portanto, a atividade de
cobrança judicial e extrajudicial das contribuições
para o Sistema S, conclui o magistrado, ficará a
cargo da União, por intermédio da ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional.
Processo: 0024.16.508849-6
Fonte: Migalhas
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Sindicato pode atuar na
fase de execução em nome
de seus representados
A Sexta Turma do Tribunal Superior do
Trabalho considerou o Sindicato dos Empregados
em Empresas de Vigilância, Segurança e Similares
de São Paulo (SEEVISSP) legítimo para executar os
valores reconhecidos em favor de seus
representados em ação coletiva movida contra a
Lógica Segurança e Vigilância Ltda. e o Município
de São Paulo. “Não se pode conceber que, por um
lado, o sindicato tenha legitimidade para postular
os direitos trabalhistas em nome da categoria e,
por outro lado, a sua presença venha a configurar
um obstáculo à execução da sentença da forma
mais célere e efetiva para os trabalhadores”,
afirmou a relatora, ministra Kátia Magalhães
Arruda.
Cesta básica - A empresa e o município
foram condenados a fornecer cesta básica de R$
105,25 por mês aos vigilantes contratados para
prestar serviços à Secretaria Municipal do Verde e
do Meio Ambiente. A obrigação abrangia todo o
período do contrato. A sentença, porém,
determinou a habilitação individual de cada
empregado representado para promover a
execução. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª
Região (SP) manteve a sentença, determinando o
ajuizamento de ações individuais para o
cumprimento das obrigações.
Legitimidade - O sindicato, no recurso de
revista, sustentou que a atuação das entidades
sindicais em favor da categoria que representam é
ampla, geral e irrestrita e deve ser exercida
durante todas as fases do processo,

“notadamente na execução, com a apresentação
de cálculos e todas as demais providências
decorrentes”.
Segundo a relatora do recurso, ministra
Kátia Magalhães Arruda, a decisão do TRT violou o
artigo 8º, inciso III, da Constituição da República,
que atribui ao sindicato a defesa dos direitos e
interesses coletivos ou individuais da categoria.
Para ela, as circunstâncias individuais de cada
trabalhador substituído não afastam a origem
comum da lesão ao direito e não impedem que o
sindicato, que atuou como substituto processual
na fase de conhecimento, ajuíze a ação de
execução da sentença coletiva.
A ministra citou precedente (RE-210.029)
em que o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu
que a legitimidade dos sindicatos é ampla e
abrange a liquidação e a execução dos créditos
reconhecidos aos trabalhadores. “Por se tratar de
típica hipótese de substituição processual, é
desnecessária
qualquer
autorização
dos
substituídos”, concluiu. A decisão foi unânime.
Processo: ARR-509-78.2014.5.02.0059
Fonte: TST
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Contagem de prazo
processual poderá
considerar apenas dias úteis
A Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ) do Senado Federal está pronta
para votar, em decisão final, projeto de lei do
senador Airton Sandoval (MDB-SP) que estabelece
a contagem de prazos de processos
administrativos federais apenas em dias úteis. A
proposta recebeu parecer favorável da relatora,
senadora Marta Suplicy (MDB-SP).
O PLS 35/2018 reforça norma estabelecida
pelo Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105, de
2015). Outra medida sugerida pelo projeto é a
suspensão dessa contabilização entre os dias 20
de dezembro e 20 de janeiro ou por motivo de
força maior, devidamente comprovado. Se houver
feriado local no curso da contagem, a parte
interessada terá que comprovar o fato e fazer o
seu registro no ato de protocolo de manifestação,
defesa ou interposição de recurso.
Segundo assinalou na justificativa do
projeto, Airton Sandoval decidiu apresentá-lo
seguindo sugestão da Associação dos Advogados
de São Paulo. Na avaliação do senador, a mudança
se faz necessária porque tribunais têm ignorado a
contagem de prazos processuais estabelecida no
Código Civil.
Ao defender a aprovação do projeto,
Marta considerou “inegável” a conveniência e
oportunidade do texto.
“A proposição traz para o processo
administrativo federal sistemática de contagem de
prazo idêntica à prevista no novo Código de
Processo Civil, o que reduz a insegurança jurídica e

promove desejável uniformização”, reconheceu a
relatora no parecer.
Recesso forense - Pela Lei Orgânica da
Justiça Federal (Lei 5.010, de 1966), já é recesso
forense o período entre 20 de dezembro e 6 de
janeiro. De acordo com o Código Civil, nesse
período não podem ser praticados atos
processuais, exceto por casos de tutela de
urgência ou citações, intimações e penhoras.
Também não são suspensos, entre outros casos,
os processos de nomeação ou remoção de tutor e
curador, ações de alimentos e procedimentos de
jurisdição voluntária e necessários à conservação
de direitos, quando puderem ser prejudicados
pelo adiamento.
Marta apresentou três emendas ao texto.
Duas delas fazem ajustes de redação, enquanto a
última determina a vigência imediata da lei que
resultar da aprovação da proposta.
Depois de passar pela CCJ, o projeto só vai
ser votado pelo Plenário do Senado se houver
recurso nesse sentido de um décimo dos
senadores.
Fonte: Agência Senado
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Exposição a agentes
cancerígenos gera contagem
especial de tempo, define TNU
Quem trabalha em ambiente exposto a
agentes cancerígenos tem direito à contagem de
tempo especial para fins previdenciários. Foi o que
definiu a Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais em resposta a um
pedido ajuizado pelo Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), questionando acórdão da Turma
Recursal de Santa Catarina.
Ao julgar o pedido sobre a matéria, a seção
fixou a seguinte tese:
A redação do art. 68, § 4º, do Decreto
3.048/99 dada pelo Decreto 8.123/2013 pode ser
aplicada na avaliação de tempo especial de
períodos a ele anteriores, incluindo-se, para
qualquer período: desnecessidade de avaliação
quantitativa; e ausência de descaracterização pela
existência de Equipamento de Proteção Individual
(EPI)”.
Segundo o TNU, o agente cancerígeno
deve constar na Lista Nacional de Agentes
Cancerígenos para Humanos (Linach) e é
suficiente para a comprovação de efetiva
exposição do trabalhador.
No processo, o INSS pediu a reforma de
decisão do colegiado catarinense que reconheceu
como especiais os períodos em que um
trabalhador foi exposto a um agente químico,
independentemente do tempo que exerceu a
atividade.
O argumento do INSS era que o
reconhecimento da especialidade pela exposição
aos agentes só poderia ser concretizado a partir
da vigência da Lista Nacional de Agentes

Cancerígenos para Humanos. E para períodos
anteriores, o reconhecimento da especialidade
dependeria da quantificação do agente nocivo.
A relatora do processo, juíza federal Luísa
Hickel Gamba, negou provimento à tese do INSS.
“Deve ser ratificado o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que a lei que
rege o tempo de serviço é aquela vigente no
momento da prestação do labor. Por outro lado,
deve ser reconhecido que os critérios trazidos
pelo novo Decreto, por serem meramente
interpretativos, podem retroagir”, afirmou a
magistrada.
Em seu voto, a relatora apontou que essa
constatação é suficiente para fazer a distinção
entre o processo e o entendimento do STJ. “Não
há retroatividade do Decreto 8.123/2013, mas
reconhecimento de que, pela extrema nocividade
dos agentes cancerígenos, nunca poderia ter
havido limite de tolerância”, afirmou. Com
informações da Assessoria de Imprensa do
Conselho da Justiça Federal.
Fonte: Consultor Jurídico
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