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BOLETIM 627
Brasília, 14 de agosto de 2018

Vamos falar das eleições
para deputados e senadores
Marcos Verlaine*
No Brasil há eleições de 2 em 2 anos. Em
2016, o País elegeu prefeitos e vereadores. Agora,
em 2018, numa eleição quase geral, os eleitores, em
torno de 156 milhões de brasileiros irão votar para
eleger 1 presidente da República, 27 governadores
de estado e Distrito Federal, 54 senadores — 2 por
estado — 513 deputados federais e 1.059 deputados
estaduais. Ao todo, os eleitores elegerão 1.654
representantes e chefes de governo, fora os
suplentes.
Com tantos candidatos, há a tendência de os
eleitores — porque a mídia eletrônica, rádio e TV,
priorizam as candidaturas majoritárias, de
presidente, governadores e senadores —
desprezarem o pleito proporcional, aquele que elege
os deputados, federais e estaduais. Mas a eleição de
deputados é tão importante quanto as demais.
No pleito do dia 7 de outubro há forte
tendência ou indício de baixa renovação para o
Congresso Nacional — Câmara dos Deputados e

Senado Federal — em razão de 3 fatores básicos: 1)
redução do tempo de campanha de 90 para 45 dias;
2) redução do período horário eleitoral gratuito de
45 para 35 dias; e 3) criação do fundo eleitoral para
financiar as campanhas em substituição à doação
empresarial. E, entre outros fatores, como o número
recorde de candidatos à reeleição, e, ainda, as
vantagens que a recandidatura proporciona, em
relação àqueles que não dispõem dessa vantagem.
Sobre isto, o diretor de Documentação do
DIAP, Antônio Augusto de Queiroz escreveu artigo
Por que a renovação do Congresso tende a ser
baixa?, em que aprofunda o prognóstico.
Desse modo, é importantíssimo que as
lideranças sociais e sindicais deem a devida atenção
ao pleito de deputados e senadores, a fim de
divulgar à exaustão para os eleitores, na perspectiva
de ajudar a proporcionar renovação de qualidade ao
Congresso, como os congressistas votaram em
matérias de interesse do povo em geral, e dos
trabalhadores, em particular.
Visando contribuir para esse esclarecimento,
o DIAP elaborou no ano passado, e atualizou agora,
informações de como deputados e senadores
votaram, por exemplo, na Reforma Trabalhista, que
precarizou e barateou ainda mais o custo da mão de
obra e, ainda, enfraqueceu o único instrumento
político e social que cuida dos interesses dos
trabalhadores, os sindicatos.
Divulgar à exaustão como os congressistas
votaram, ajuda o eleitor/a a compreender e
conhecer a atuação dos parlamentares e também
comparar o discurso com a prática política, a fim de
confrontar o que disse em campanha e o que fez no
exercício do mandato para expor a coerência política
dos representares do povo (deputados) e dos
representantes dos estados (senadores).
Os dirigentes sindicais e ativistas sociais que
não estiverem atentos, neste momento, à essa
lógica relativamente simples não estarão cumprindo
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à contento seu papel político-social. Trocando em
miúdos: é preciso ir à base, ao chão de fábrica, aos
mais diversos locais de trabalho esclarecer o
cidadão/a-eleitor/a-trabalhador/a quem votou
contra seus interesses mais básicos no Congresso
Nacional.
É preciso mostrar a todos os eleitores se há
coerência entre o fato de o deputado ou senador ter
votado pelo impedimento da ex-presidente Dilma
Rousseff e depois ter sido contra a abertura de
processo, pelo STF, por prática de crime comum, do
presidente Michel Temer.
É preciso confrontar o discurso do deputado
ou senador que vai ao eleitor/a pedir a renovação
do mandato dizendo que vai atuar para melhorar as
condições de vida do povo, mas no Congresso votou
a favor da proposta do governo, que congelou
gastos públicos, mas manteve os gastos financeiros
do governo, principalmente com bancos.
Será preciso confrontar também, deputados
e senadores, que discursam em favor do
desenvolvimento do Brasil, mas que no Congresso
votam a favor da venda, a preços vis, do patrimônio
do povo brasileiro, como o pré-sal, Embraer e
empresas do setor elétrico.
Todas essas votações relevantes estão
disponíveis na página do DIAP, ali, do lado direito,
em Principais Votações. Agora, é hora de usar e
abusar dessas informações relevantes para tentar
melhorar a qualidade e o comprometimento do
Congresso Nacional com o povo.
Mãos à obra!
(*) Jornalista, analista
parlamentar do Diap

político

e

assessor

Fonte: Diap

Projeto de Randolfe revoga
a reforma trabalhista
A Reforma Trabalhista, que estabeleceu uma
série de modificações na Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), pode ser revogada. É o que propõe o
senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) com o
Projeto de Lei do Senado (PLS) 359/2018. A proposta
conserva apenas a extinção da obrigatoriedade do
imposto sindical da lei que entrou em vigor em
novembro do ano passado.
O PLS 359/2018 aguarda o recebimento de
emendas e será analisado pelas Comissões de
Assuntos Econômicos (CAE), de Assuntos Sociais
(CAS) e de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).
No texto, o senador destaca que o povo
brasileiro e a classe trabalhadora não podem ser
submetidos a uma reforma que retira direitos que
levaram anos para serem conquistados. Randolfe
afirma ainda que “a legislação trabalhista não está
acima do efeito do tempo”, mas sustenta que o
presidente da República, Michel Temer, não tinha
legitimidade para promover tantas mudanças.
Para o senador, é de extrema importância
que a reforma seja revogada, com exceção apenas
do imposto sindical, para que o novo governo a ser
eleito em outubro de 2018 tenha a oportunidade de
apresentar uma nova proposta ao país:
— A nova proposta deve considerar as
necessidades do trabalhador na Modernidade, e
fugir à lógica de mera subserviência que pautou o
pacote antipovo de Michel Temer — defende
Randolfe.
O senador afirma que a reforma advogou
para uma pequena minoria de poderosos, submeteu
mulheres grávidas a atividades insalubres, limitou o
acesso à Justiça do Trabalho e dificultou a reparação
de danos morais trabalhistas.
Fonte: Agência Senado
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PIS/Pasep: resgate começa
para trabalhadores de
todas as idades
A
partir
desta
terça-feira
(14),
trabalhadores de todas as idades que tiverem
direito a cotas dos fundos dos programas de
Integração Social (PIS) e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (Pasep) poderão
sacar seus recursos. O prazo ficará aberto até 28
de setembro.
Desde o dia 8 de agosto, o crédito para
correntistas da Caixa e do Banco do Brasil está
sendo feito automaticamente. A partir de
amanhã, todas as pessoas poderão sacar os
recursos corrigidos. A partir de 29 de setembro, só
será possível receber as quantias dos dois fundos
nos casos previstos na Lei 13.677/2018.
Para saber o saldo e se tem direito ao
benefício, o trabalhador pode acessar os sites do
PIS e do Pasep. Para os cotistas do PIS, também é
possível consultar a Caixa Econômica Federal no
telefone 0800-726-0207 ou nos caixas eletrônicos
da instituição, desde que o interessado tenha o
Cartão Cidadão. No caso do Pasep, a consulta é
feita ao Banco do Brasil, nos telefones 4004-0001
ou 0800-729-0001.
Têm direito ao saque as pessoas que
trabalharam com carteira assinada antes da
Constituição de 1988. As cotas são os recursos
anuais depositados nas contas de trabalhadores
criadas entre 1971, ano da criação do PIS/Pasep, e
1988.
Quem contribuiu após 4 de outubro de
1988 não tem direito ao saque. Isso ocorre porque
a Constituição, promulgada naquele ano, passou a

destinar as contribuições do PIS/Pasep das
empresas para o Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT), que paga o segurodesemprego e o abono salarial, e para o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES).
Até 2017, o saque das cotas era permitido
quando o trabalhador completasse 70 anos, em
caso de aposentadoria e em outras situações
específicas. Desde o ano passado, o governo
federal flexibilizou o acesso e até setembro
pessoas de todas as idades podem retirar o
dinheiro.
Em julho, o pagamento foi suspenso para o
cálculo do rendimento do exercício 2017-2018. Na
primeira etapa do cronograma, encerrada no dia
29 de junho, 1,1 milhão de trabalhadores fizeram
o saque, retirando uma soma de R$ 1,5 bilhão.
Fonte: Agência Brasil
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Deputados analisam
proposta que facilitam
cumprimento de medidas de
proteção às mulheres

Proibida exigência de caução
para custear perícia em
processo trabalhista

A proposta que permite ao delegado de
polícia adotar medidas de urgência para
proteger mulheres vítimas de agressão é o
destaque da pauta do Plenário da Câmara dos
Deputados nesta segunda-feira.
O Projeto de Lei 6433/13 altera a Lei
Maria da Penha e, segundo a versão de 2015
do relator, deputado João Campos (PRB-GO),
o delegado poderá negar a fiança se verificar
que a liberdade do agressor colocará em risco
a integridade física ou psicológica da mulher.
Hoje, a lei estabelece prazo de 48 horas
para que a polícia informe ao juiz a agressão,
pedindo as medidas protetivas, tempo
considerado excessivo em alguns casos, o que
sujeitaria a vítima a uma agressão maior ou
mesmo à morte.
O relator propõe ainda a criação de um
banco de vítimas beneficiadas com medidas
protetivas, a ser elaborado pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), com acesso de
polícias de todo o País para agilizar a busca e a
captura de agressores fugitivos.

Fonte: Agência Câmara

O Pleno do TRT da 6ª Região (TRT-PE) deu
provimento a mandado de segurança impetrado pela
Norsa Refrigerantes S.A, liberando-a da obrigação,
imposta por juízo de primeiro grau, de depositar
caução antecipada para a título de honorários
periciais. A decisão foi unânime entre os magistrados
da Corte.
O processo originário discutia a existência ou
não de nexo causal entre doença contraída por um exempregado da companhia de bebidas e as atividades
laborais desempenhadas no serviço. Para contribuir
com informações técnicas sobre o assunto, o juiz de
piso nomeou perita médica e determinou que a
empresa suprisse o valor de mil reais para viabilizar a
atuação da profissional. Também registrou em ata de
audiência que caso o resultado da perícia fosse
favorável à reclamada, o antigo empregado teria que
ressarcir à empresa a quantia.
Inconformada, a empresa recorreu ao Tribunal
alegando que a exigência de caução afronta a
legislação e jurisprudência trabalhista, além de mitigar
seu direito ao contraditório e à ampla defesa. O relator
da decisão colegiada, desembargador Ruy Salathiel de
Albuquerque e Mello Ventura, julgou pertinentes os
argumentos, salientando que a CLT e a Orientação
Jurisprudencial nº 98 da SDI-2 do C. Tribunal Superior
do Trabalho (link externo) vedam a cobrança de
depósito prévio para custeio de perícia em ações
trabalhistas.
“[...] impor a antecipação dos honorários
periciais em lide decorrente de relação de emprego
resulta em violação a direito líquido e certo e ofende
os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão
pela qual concedo a segurança”, concluiu o relator.
Fonte: TRT6
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Terceira Turma considera
válida cláusula que limita
débito automático de
cartão de aposentados a
valor mínimo
A Terceira Turma do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) deu provimento a recurso do Unibanco e
do Unicard para restabelecer sentença que julgou
improcedente o pedido de reconhecimento de
nulidade em contrato de adesão do cartão de crédito
oferecido pelas instituições a aposentados.
Na ação civil pública, o Ministério Público
Federal (MPF) buscou a nulidade de uma cláusula que
limita o débito automático de cada fatura ao valor
mínimo
para
pagamento,
determinando
o
refinanciamento automático do restante caso não seja
quitado pelo cliente.
Segundo o relator do recurso no STJ, ministro
Moura Ribeiro, a cláusula não é abusiva, pois o
consumidor sabia exatamente o que estava
contratando. “Idoso não é sinônimo de tolo”, afirmou
o relator ao rechaçar os argumentos utilizados pelo
tribunal de origem para declarar nula a cláusula
contratual.
“Perceba-se que a corte de origem somente
concluiu que a sistemática de funcionamento do
Cartão Sênior causava dúvidas ao cliente e favorecia o
seu superendividamento, porque pressupôs que os
idosos, sendo uma categoria hipervulnerável de
consumidores, teriam uma capacidade perceptiva e
um discernimento menores do que a população em
geral”, afirmou Moura Ribeiro.
Generalização - Para o Tribunal Regional
Federal da 4ª Região (TRF4), seria necessário tutelar os
idosos em suas relações bancárias, de modo a evitar
que contraíssem obrigações muito onerosas.

Segundo o ministro Moura Ribeiro, a conclusão
do TRF4 não deve ser mantida, já que “parece muito
mais
razoável
sustentar
que
eventual
superendividamento de um ou outro contratante, bem
como as causas desse lastimável fenômeno, devam ser
examinados
separadamente,
em
processos
individuais”.
Para o relator, não é possível fazer uma
generalização a partir de casos singulares para concluir
que a cláusula é nula.
“Não há como presumir, geral e
abstratamente, que todos os idosos, por sua
constituição física mais frágil, sejam intelectualmente
débeis e, por isso, vítimas fáceis da armadilha
alegadamente criada pelo Unibanco e pelo Unicard, de
modo a se lhes interditar a contratação do Cartão
Sênior”, acrescentou o ministro.
No voto, acompanhado pela maioria do
colegiado, Moura Ribeiro destacou que a sistemática
de funcionamento do Cartão Sênior, de certa forma,
foi adotada como regra geral pela Resolução
4.549/2017 do Banco Central, não sendo possível falar,
assim, em prática comercial abusiva.
Fonte: STJ

BOLETIM CONTRICOM
Presidente
ALTAMIRO PERDONÁ
Secretário Geral
MIRALDO VIEIRA DA SILVA
Secretário de Finanças
AROLDO PINTO GARCIA
Secretário para Assuntos de Comunicação
WILSON GERALDO SALES DA SILVA
Redação e Edição
INSTITUTO DOIS CANDANGOS

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário
Endereço: SHCGN/CLN Quadra 710 Bloco H Loja 56 – Asa Norte – Brasília/DF CEP: 70.750-538
Fone: (61) 3037-3154 | Fax: (61) 3034-5128

