cobrança da contribuição sindical. O valor a ser
arrecadado será fixado em assembleia de
negociação salarial ou convenção coletiva e não
poderá ultrapassar 1% da remuneração bruta
anual do trabalhador.
Essa contribuição, destinada ao pagamento
das despesas jurídicas, técnicas e administrativas
das negociações coletivas, é cobrada atualmente
por alguns sindicatos, mas há questionamentos na
Justiça sobre sua validade e extensão.

BOLETIM 157
Brasília, 05 de julho de 2016

A comissão reúne-se no plenário 11 a
partir das 14 horas.
Fonte: Agência Câmara

Parecer do financiamento
sindical pode ser votado
hoje na Câmara Federal

Temer diz que meta é
“colocar o Brasil nos
trilhos”

A Comissão Especial sobre Financiamento
da Atividade Sindical da Câmara dos Deputados
(foto) reúne-se hoje para discutir e votar o
relatório final do deputado Bebeto (PSB-BA).
A última versão do texto, apresentado no
último dia 24, propõe a criação de uma
contribuição a ser paga pelo trabalhador
(sindicalizado ou não): a contribuição negocial.
O parecer também estende a servidores
estaduais e municipais a obrigação de pagar um
dia de trabalho como imposto sindical. O texto
inicial previa o tributo apenas para servidores
públicos federais.
Nova contribuição - A contribuição
negocial, prevista no relatório de Bebeto, será
cobrada mensalmente tanto de empregados
quanto de empregadores, com exceção do mês de

O presidente interino Michel Temer disse
nesta segunda-feira (4) que não teme propor
medidas impopulares, se forem para melhorar o
país. “O meu objetivo não é eleitoral. Se eu ficar
mais dois anos e meio e conseguir colocar o Brasil
nos trilhos, para mim basta. Não quero mais nada
da vida pública”, declarou.
Temer participou nesta segunda-feira da
Global Agrobusiness Fórum, na capital paulista. Ao
discursar, ele disse que, em pouco tempo de
governo, já conseguiu estabelecer uma conexão
entre o Executivo e o Legislativo. “Num estado
democrático, você depende do apoio do
Congresso Nacional. Num estado autoritário, você
o ignora”, disse.
Ele citou exemplos como desvinculação
das receitas orçamentárias, a modificação da meta
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fiscal, a proposta limitadora de gastos (que terá
também os estados incluídos) e a renegociação
das dívidas dos governos estaduais.
Michel Temer defendeu, ainda, o aumento
salarial do funcionalismo, que, segundo ele, foi
prefixado, abaixo da inflação. “Se não fizéssemos
aquele acordo em níveis abaixo da inflação,
corríamos o risco de ter greve nos setores
essenciais, uma coisa politicamente muito
desastrosa para o país”, disse. Temer garantiu que
o governo está empenhado na contenção de
gastos.
Fonte: Agência Brasil

Comissão vai discutir
programas de participação
nos lucros ou resultados
A
Comissão
de
Desenvolvimento
Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da
Câmara dos Deputados promove audiência
pública para discutir os programas de participação
nos lucros ou resultados.
O deputado Helder Salomão (PT-ES), que
solicitou o debate, quer discutir o projeto de lei
3016/15, do deputado Laércio Oliveira (SD-SE),
que altera a norma referente aos Programas de
Participação nos Lucros ou Resultados (Lei
10.101/00) para orientar a participação das
entidades sindicais nos casos de empresas com
múltiplas atividades ou filiais.
O parlamentar quer aprofundar o debate
sobre a situação das empresas que possuem
inúmeros negócios ou mesmo filiais, como por
exemplo, bancos, supermercados, cadeia de lojas,
seguradoras etc, cuja representação sindical

geralmente
se
encontra
espalhada
territorialmente por todo o Brasil, em diversos
municípios ou estados. “O que torna complexo o
procedimento de firmar uma única política ou
Programa de Participação nos Lucros e Resultados
para toda a organização”, assinalou.
A reunião está prevista para as 9h30, no
plenário 5.
Fonte: Agência Câmara

Nova Previdência não está
na ordem do dia
A ideia de criar uma Previdência “paralela”,
surgida dia 28, na reunião do Grupo de Trabalho
que debate eventual reforma previdenciária, não
está amadurecida e foi colocada apenas como
forma de fazer os debates avançarem.
Assim avalia o diretor-técnico do Dieese,
Clemente Ganz Lúcio, que assessora as Centrais
Sindicais nas discussões com o governo interino. A
Agência Sindical abordou o tema com o sociólogo,
na última sexta (1º).
“As discussões sobre a Previdência são
permeadas pela apreensão de quem já está no
mercado. Ao falar numa Previdência que não
atingiria os atuais contribuintes, com novas
regras, acreditamos que as discussões poderiam
avançar, sem, naturalmente, perder de vista
direitos que são caros à classe trabalhadora”,
afirma Clemente.
Segundo o jornal Valor Econômico, da
sexta, Força Sindical, UGT, Nova Central e CSB
manifestaram a possibilidade de aceitar a criação
de uma nova Previdência aos nascidos após 2001.
A iniciativa contemplaria mudanças propostas
pelo governo interino, como o aumento da idade
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Seguridade aprova
obrigação de empresa
lavar uniformes
contaminados

mínima para conceder aposentadorias, além de
tornar o sistema mais inclusivo à população que
se encontra fora do guarda-chuva previdenciário.
Na avaliação do diretor-técnico do Dieese,
a Previdência Social faz parte da vida das pessoas
e, por isso, qualquer proposta deve ser debatida
amplamente pela sociedade. “Os cidadãos devem
participar das discussões sobre a Previdência,
junto aos Poderes e partes envolvidas. É assim,
acreditamos, que uma nova proposta deve ser
discutida”, completa.
UGT - Ricardo Patah, presidente da União
Geral dos Trabalhadores, afirmou à Agência que
as Centrais estão dispostas a analisar alternativas
capazes de dar sustentabilidade ao sistema
previdenciário - ante os dados demográficos e o
aumento a expectativa de vida da população.
“Estamos dispostos a discutir um novo
sistema, que contemple as mudanças exigidas
pelo desenvolvimento do País. Porém, nem um
novo sistema, nem o atual será discutido até que
nossas propostas para uma Previdência
sustentável sejam consideradas pelo governo”,
destaca o ugetista.
Fonte: Agência Sindical

A Comissão de Seguridade Social e Família
da Câmara dos Deputados aprovou proposta que
responsabiliza as empresas que utilizam produtos
nocivos à saúde dos trabalhadores e ao meio
ambiente pela lavagem dos uniformes usados por
seus empregados.
A medida está prevista no Projeto de Lei
323/15, do deputado Jorge Solla (PT-BA). Pelo
projeto, são considerados produtos nocivos ao
meio ambiente aqueles que, na lavagem dos
uniformes, liberem resíduos poluidores que não
podem ser lançados em rios ou em esgotos
públicos ou privados.
A relatora da proposta, deputada Carmen
Zanotto (PPS-SC), concordou com a medida, mas
sugeriu substitutivo para restringir a obrigação das
empresas à lavagem de uniformes dos
trabalhadores que manipulem produtos tóxicos.
“O projeto não deve onerar indevidamente o
empregador. Assim, não faz sentido que, pelo
simples fato de a empresa trabalhar com
substâncias nocivas, ela esteja obrigada a lavar os
uniformes de todos os empregados”, explicou a
deputada.
Tramitação - A proposta será analisada de
forma conclusiva pelas comissões de Trabalho, de
Administração e Serviço Público; de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de
Cidadania.
Fonte: Agência Câmara
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Desaposentação já
vira realidade na Justiça
brasileira
Enquanto não sai a decisão do STF
(Supremo Tribunal Federal) sobre o direito à troca
de aposentadoria, trabalhadores conseguem a
chamada desaposentação em outras instâncias da
Justiça.
A desaposentação permite que o
trabalhador já aposentado que continua
trabalhando possa se aposentar de novo com um
benefício que inclua as novas contribuições à
Previdência Social.
Estima-se
ue existam hoje 182 mil ações na
Justiça com esse objetivo, muitas paradas à espera
do Supremo –o órgão precisa estabelecer
jurisprudência para situações semelhantes.
O novo Código de Processo Civil, aprovado
pelo Senado em dezembro de 2014, trouxe uma
nova possibilidade de análise da questão, de
acordo com João Badari, advogado especializado
em direito previdenciário da Aith, Badari e Luchin
Advogados.
Antes, os advogados entravam com pedido
de antecipação de tutela em nome de seus
clientes, para que o novo benefício fosse pago
antes de acontecer o julgamento da
desaposentação.
SEM TEMPO DE ESPERAR
A tutela antecipada permite implementar,
antes do julgamento da ação, os efeitos da
sentença devido ao caráter de urgência do que é
solicitado. Ela se baseia no princípio da

necessidade –o aposentado não pode esperar
pelo tempo do processo para receber o benefício.
Agora, os advogados recorrem à tutela de
evidência, que não exige esse caráter de
emergência para antecipar o pagamento do que é
requerido judicialmente –o faz apenas com base
nos documentos do processo.
"O artigo 311 do novo código permite que
o juiz conceda uma liminar a favor da
desaposentação apenas com as provas
documentais, sem a necessidade de um caráter de
urgência", diz Badari.
OPERADOR DE MÁQUINAS
A tutela de evidência foi base para a nova
aposentadoria de um operador de máquinas de
São José dos Campos (SP). Ele entrou com a ação
na Justiça Federal em abril e conseguiu a
desaposentação em 15 dias.
Ele havia se aposentado em 1997, após 30
anos de contribuição. Recebia um benefício de R$
2.333,35.
Porém, continuou trabalhando até 2008, e,
pelo parecer judicial, passou a ter direito a um
valor mensal de R$ 4.422,51 pelo INSS.
É o primeiro caso de desaposentação
concedida com base na tutela de evidência,
segundo Badari. "Tenho clientes recebendo a nova
aposentadoria [pela tutela antecipada] desde
2011", diz o advogado.
RISCOS
Pedir a revisão da aposentadoria pode
trazer problemas para o trabalhador, segundo
advogados.
O primeiro deles é a possibilidade de a
Justiça entender que, uma vez que passe a
receber um novo valor de aposentadoria, o
beneficiado precise devolver as quantias que já
recebeu pelo cálculo anterior.
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Outro
problema
antecipado
por
especialistas é a possibilidade de o aposentado
precisar devolver ao INSS o adicional recebido no
benefício com decisões de primeira instância, caso
o STF não aprove a desaposentação.
"A probabilidade de isso acontecer, no
entanto, é pequena, pois o direito previdenciário
é interpretado como verba alimentar", afirma a
advogada Luciana Moraes de Farias, presidente do
Conselho Federal do Iape (Instituto dos
Advogados Previdenciários).
"O Código Civil considera que os valores
usados para as despesas do mês, com alimentos,
vestuário e moradia, por exemplo, não podem ser
devolvidos", afirma.
CÁLCULO DO VALOR
Antes de entrar com uma ação, o
aposentado precisa calcular o valor a que teria
direito com a desaposentação, para verificar se de
fato aumentaria o benefício.
"O cálculo deve ser feito por um
profissional
especializado
em
direito
previdenciário ou por um contador especializado
em normas previdenciárias, uma vez que é preciso
saber interpretar a lei", afirma a advogada.
Segundo ela, um maior tempo de
contribuição pode não ser suficiente para que a
nova aposentadoria seja maior que uma que

tenha sido realizada antes da instituição do fator
previdenciário, em 1999, por exemplo.
"Além disso, um dos ministros do
Supremo, Roberto Barroso, sugeriu uma nova
fórmula de cálculo para a desaposentação, e não
sabemos exatamente como isso vai ficar", afirma
Farias.
ENTENDA A DESAPOSENTAÇÃO
Benefício é contrapartida para contribuições do
aposentado
que
continuou
trabalhando
1.
O
que
é
desaposentação?
Pedido do recálculo da aposentadoria, levando em
consideração as contribuições do trabalhador para
a Previdência depois que ele se aposentou
2.
Quem
pode
pedir?
Trabalhadores que, depois de aposentados,
continuaram
trabalhando
formalmente
e
contribuindo para a Previdência, como
empregados
ou
autônomos
3.
Como
se
pede?
Por meio de ação judicial no Juizado Especial
Federal (não é necessário advogado nesse caso)
ou nas varas previdenciárias, onde as custas
processuais são de 1% do valor da causa
4. Qual o princípio do direito à
desaposentação?
Pelo princípio constitucional da contrapartida, a
contribuição do trabalhador aposentado com a
Previdência requer em troca um benefício.
Os advogados entendem que salário-família,
salário-maternidade e reabilitação profissional, já
garantidos por lei para quem segue contribuindo,
são insuficientes para fazer valer o princípio
5. Qual o impacto da desaposentação para
o INSS?
Estima-se que, se aprovada pelo STF, a
desaposentação custe R$ 181 milhões para os
cofres do INSS nas próximas duas décadas
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6. Por que o STF ainda não julgou a
desaposentação?
Há uma questão política envolvida. A
medida traria grande impacto para a economia, e
sua repercussão no que diz respeito à imagem do
governo neste momento poderia ser negativa
7. O que mudou com o novo Código de
Processo Civil?
Ele instituiu a tutela de evidência,
instrumento jurídico que passou a ser usado nas
causas de desaposentação. Ele permite que o
benefício comece a ser pago antes do julgamento,
com base em provas documentais
8. Qual é a diferença da tutela de evidência
para a antecipação de tutela?
A tutela de evidência difere da antecipação
de tutela porque, ao contrário desta, que também
é usada nesse tipo de processo, não é necessário
provar caráter de urgência para receber o
benefício. Assim, não faz diferença para a Justiça
se o aumento da aposentadoria do requerente é
imprescindível para a sua sobrevivência imediata
Fonte: Jusbrasil

Na petição inicial, a trabalhadora informou
que diariamente elastecia sua jornada sem que os
horários fossem registrados nos controles de
ponto, uma vez que precisava chegar com 15
minutos de antecedência, em média, para trocar
de roupa, passar seu uniforme, vestir-se, maquiarse e arrumar seus cabelos com rede, conforme
determinação dos superiores hierárquicos. A
orientação teria sido dada, inclusive, durante seu
treinamento.
Mas os julgadores levaram em conta a
confissão do preposto da empresa, que declarou
em juízo que as funcionárias marcam o ponto
uniformizadas. "Há confissão quando o preposto
afirma que o ponto era marcado no início da
jornada quando a autora se encontrava
uniformizada, o que presume que o tempo para
arrumação não era computado, e na saída a
autora se arrumava depois de marcar o ponto",
pontuou o desembargador Ivan Alemão Ferreira
em seu voto.
Nas decisões proferidas pela Justiça do
Trabalho, são admissíveis os recursos enumerados
no art. 893 da CLT.
Fonte: TRT 1ª Região

TRT-1ª - Tempo gasto com
uniforme é computado
como hora extra
A 9ª Turma do Tribunal Regional do
Trabalho da 1ª Região (TRT/RJ) condenou a R. D.
S/A ao pagamento de horas extras a uma
empregada pelo tempo gasto com o uniforme
antes e depois da jornada. O valor da causa foi
fixado em R$ 25 mil no acórdão relatado pelo
desembargador Ivan da Costa Alemão Ferreira.
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