[

discussão sobre o modelo de Previdência no
contexto social brasileiro.
Marcado para 13h, no auditório Petrônio
Portela, o debate terá caráter interativo. Quem
tiver interesse em participar com comentários ou
perguntas, podem fazê-lo por meio do Portal eCidadania (www.senado.leg.br/ecidadania) e do
Alô Senado, através do número-0800612211.

BOLETIM 471
Brasília, 22 de novembro de 2017

Fonte: Agência Senado

Valor de aposentadoria
por invalidez deve
acompanhar valor do
auxílio-doença

Senado discute
Previdência Social em
audiência pública

Publicado por Direito Legal

O presidente da Associação Nacional dos
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil
(Anfip), Floriano Martins de Sá Neto, e
representantes de entidades parceiras da Frente
Parlamentar Mista em Defesa da Previdência
Social participam nesta quinta-feira (23) de
audiência pública da Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa (CDH) para
discutir Previdência Social. O debate é uma
iniciativa do senador Paulo Paim (PT-RS) (foto).
Com o tema “A Previdência Social que
queremos”, a audiência tem objetivo de
apresentar à sociedade as conclusões da CPI da
Previdência, da qual Paim foi presidente, e que
encerrou suas atividades recentemente. O
senador também disse que quer aprofundar a

A aposentadoria por invalidez decorrente
de conversão de auxílio-doença deve observar o
mesmo valor do benefício anterior. A partir desse
entendimento, a Segunda Turma Especializada do
Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2)
decidiu, por unanimidade, que a correção no valor
da Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício do
autor J.L.R.S., realizada pelo Instituto Nacional de
Seguro Social (INSS), é devida.
O pedido do autor era que sua
aposentadoria por invalidez fosse restabelecida
nos moldes em foi originalmente concedida. Ele
conta que seu benefício foi instituído no valor de
R$ 2.261,17, e que, posteriormente, foi reduzido
pelo INSS para o valor de um salário mínimo.
De acordo com a autarquia previdenciária,
o que ocorreu, na verdade, foi uma correção. O
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INSS explicou que J.L.R.S. recebia auxílio-doença
no valor de um salário mínimo e deveria ter
recebido a aposentadoria no mesmo valor, e não
no valor que foi estabelecido inicialmente.
A desembargadora federal Simone
Schreiber, relatora do processo no TRF2,
considerou correto o entendimento do juízo de 1o
Grau quanto à revisão. “O INSS não só alegou
como também apresentou vasta comprovação de
que o autor recebia auxílio-doença no valor de um
salário mínimo e que a quantia fixada a título de
aposentadoria por invalidez foi equivocada”,
pontuou a magistrada.
E ainda, quanto ao aspecto da sentença
que declarou indevida a cobrança do débito do
autor perante o INSS, Schreiber entendeu que
representou uma decisão extra petita, ou seja, o
juízo de 1o grau foi além do que foi pedido.
Processo 0038574-89.2008.4.02.5151
Fonte: Jusbrasil

pior do que o soneto”. Além disso, acredita que a
MP mantém a espinha dorsal da reforma e por
isso considera essenciais mudanças no texto.
O senador afirmou que as emendas de sua
autoria tentarão salvar os direitos de
trabalhadores e pensionistas.
— Restabeleço a gratuidade, que sempre
existiu, da Justiça do Trabalho. Restabeleço o
intervalo de quinze minutos antes do início da
jornada extraordinária. Revogação da prevalência
do negociado sobre o legislado. Se a lei vale para
todos, por que não pode valer para o trabalhador?
— questionou.
Fonte: Agência Senado

Senador vai apresentar
emendas à MP trabalhista

O relatório “Tendências Globais de
Emprego para a Juventude 2017", lançado pela
Organização Mundial do Trabalho (OIT) alerta para
o desemprego juvenil, que atinge 70,9 milhões de
jovens no mundo. Para 2018, a estimativa é de
que o desemprego entre a população jovem
aumente ainda mais, chegando a 71,1 milhões de
pessoas.
O documento divulgado segunda-feira (20)
mostra que, em 2016, a taxa global de
desemprego juvenil ficou em 13%. Para 2017,
deve ficar um pouco acima, em 13,1%. Apesar do
pequeno aumento, o indicador representa
melhora significativa se comparado ao auge da
crise, em 2009, quando foram registrados 76,7
milhões de jovens desempregados no mundo.

O senador Paulo Paim (PT-RS) anunciou,
em Plenário, que vai apresentar cerca de 100
emendas à medida provisória (MP 808/2017)
editada semana passada e que traz mudanças na
reforma trabalhista.
Essa MP, segundo a justificativa do
governo federal, ajusta pontos da lei considerados
polêmicos. Um deles é a permissão de gestantes e
mães que estão amamentando trabalharem em
locais insalubres.
Na avaliação de Paulo Paim, a medida
provisória não esclarece as dúvidas surgidas com a
reforma trabalhista. Para ele, a “emenda ficou

OIT diz que há mais
de 70 milhões de jovens
desempregados no mundo
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Se considerarmos apenas a América Latina
e o Caribe, a taxa de desemprego juvenil ficou em
19,6% em 2017, o que representa 10,7 milhões de
pessoas. Os piores indicadores são observados nos
Estados árabes (30%) e no norte da África (28,8%).
De acordo com o relatório, cerca de um
quinto dos jovens em todo o mundo não estão
empregados, estudando ou em treinamento.
Apesar da recuperação econômica, o desemprego
permanece alto, e os jovens são mais propensos a
estar desempregados do que os adultos ao redor
do mundo.
O documento revela que, entre os jovens,
os baixos níveis de produtividade e uma grande
informalidade continuam a ser desafio. Na medida
em que as populações envelhecem, a força de
trabalho jovem terá que cada vez mais apoiar as
pessoas idosas. Essas condições globais exigem
esforços concertados para garantir que jovens,
tanto mulheres quanto homens, tenham acesso a
empregos decentes.
De acordo com o estudo, a diferença nas
taxas de desemprego entre jovens e adultos quase
não mudou na última década, ilustrando as
enormes desvantagens que a juventude enfrenta
no mercado de trabalho.

Atualmente, dois em cada cinco jovens na
força de trabalho estão desempregados ou estão
trabalhando enquanto continuam na pobreza,
uma realidade que afeta sociedades do mundo
todo.
Em 2017, 39% dos 160,8 milhões de jovens
trabalhadores no mundo emergente e em
desenvolvimento vivem em pobreza moderada ou
extrema, ou seja, com menos de U$ 3,10 por dia.
No entanto, há uma leve tendência de que este
indicador melhore em 2018, com 158,5 milhões
de jovens no mundo trabalhando e vivendo na
pobreza (38,5%).
Fonte: Agência Brasil

Alimentação oferecida
gratuitamente é
incorporada ao salário
O valor gasto com alimentação só pode ser
considerado salário se for oferecido pelo
empregador de forma gratuita e habitual. Assim
entendeu, por unanimidade, a 3ª Turma do
Tribunal Superior do Trabalho ao não conhecer de
recurso de um ex-auxiliar de produção de uma
gráfica que pedia o reconhecimento da natureza
salarial de refeição fornecida no refeitório da
empresa, mas que era cobrada dos funcionários.
A empregadora argumentou que possuía
refeitório próprio como opção para os
empregados, mas o valor era descontado do
salário daqueles que escolherem comer no local. A
empresa também afirmou que estava inscrita no
Plano de Alimentação do Trabalhador (PAT), que
concede incentivos fiscais as pessoas jurídicas
participantes.
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O juízo da 18ª Vara do Trabalho de Curitiba
e o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região
(PR) julgaram improcedente o pedido do
trabalhador. O TRT-9 explicou que as vantagens
de ordem alimentícia, como refeições e tíquetes,
em regra, possuem natureza salarial.
Porém, continuou, quando houver norma
coletiva contrária a essa regra ou a empresa for
inscrita no PAT, não deve ser integrada a
remuneração, conforme delimita a Orientação
Jurisprudencial 133 da Subseção I Especializada
em Dissídios Individuais do TST.
O relator do recurso no TST, ministro
Alexandre Agra Belmonte, ressaltou que as
decisões das duas instâncias seguem a
jurisprudência consolidada da corte superior.
Fonte: Consultor Jurídico

TST altera regimento
interno para se adequar ao
novo CPC e reforma
trabalhista
Publicado por Davi D'lírio
O Pleno do TST aprovou nesta segundafeira, 20, as alterações no texto do regimento
interno para incluir mudanças introduzidas pelo
novo CPC e pela reforma trabalhista.
De acordo com o ministro Ives Gandra
Martins Filho, presidente da casa, com as
alterações, o TST terá um regimento interno
atualizado, com todas as normas legislativas mais
recentes.

O texto é resultado do trabalho de diversas
reuniões administrativas, com a participação de
todos os ministros e, segundo o presidente, houve
debates profundos, e todos os ministros, em
algum momento, ficaram vencidos sobre alguma
matéria.
A versão final do texto será consolidada
pela Comissão de Regimento Interno, presidida
pelo ministro Aloysio Corrêa da Veiga, e composta
pelos ministros Alberto Bresciani Pereira e José
Roberto Freire Pimenta.
Fonte: Jusbrasil

Trabalhadora receberá
R$ 200 mil por trabalhar
das 8h às 23h
Uma trabalhadora receberá indenização de
R$ 200 mil por danos morais por ser obrigada a
trabalhar das 8 horas até as 23 horas. A
empregadora também foi condenada a pagar
horas extras e ressarcir os descontos sindicais
feitos porque a autora da ação não era
sindicalizada.
A jornada de trabalho que motivou a
condenação ocorria de segunda a sábado, além de
um domingo por mês. Para juiz Mauro Volpini
Ferreira, a situação vivida pela trabalhadora,
representada pelos advogados Wagner Diógenes
Machado e Tatiana Alessandra Malagutti,
"acarreta dano existencial" à vítima.
Especificamente sobre as horas extras, a
empregadora não as pagava alegando que, como
o trabalho prestado era externo, isso limitava o
controle do horário efetivamente trabalhado.
Nesse ponto, o magistrado destacou que, no
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contrato de trabalhado firmado entre as partes,
não há "qualquer referência de trabalho externo
incompatível com o controle de jornada".
"O fato de a autora trabalhar
externamente, não lhe retirou o direito a receber
horas extraordinárias, mas tão somente, autorizou
a não fixação do horário de trabalho em razão
deste ser flexível, em face do que, o autor não
estaria vinculado a limitação diária de jornada
fixada na CLT, mas continuaria limitado à jornada
máxima semanal fixada na C.F", afirmou.
Disse ainda que a falta de fiscalização
sobre o horário da trabalhadora é culpa exclusiva
da empresa: "Se a reclamada não exerceu seu
direito de fiscalizar o trabalho da reclamante por
um ou por vários dos diversos sistemas e métodos
de gerenciamento existentes, não o fez por mera
liberalidade, não podendo sua inação ser
interpretada com a anulação do direito do
trabalhador à contraprestação pelo trabalho
excessivo prestado."
Desconto sindical - A empresa também foi
condenada ressarcir a autora da ação por ter
descontado de seu salário contribuições sindicais
mesmo que a trabalhadora não fosse ligada ao
sindicato da categoria. "Como a reclamada não
comprovou que a autora era sindicalizada,
entendo que as retenções a título de
contribuições assistenciais foram ilícitas e,
portanto, a condeno em obrigação de reembolsar
a autora os valores retidos a título de
contribuições assistenciais."
Citou ainda precedente do STF, que, ao
julgar o Recurso Extraordinário com Agravo
1.018.459,
que teve
repercussão
geral
reconhecida, definiu ser impossível descontar a
contribuição sindical a partir de acordo coletivo.
Fonte: Jusbrasil

Comissão mista aprova
MP que liberou saque do
PIS/Pasep para idosos
A Comissão Mista da Medida Provisória
797/2017 (foto) aprovou, nesta terça-feira (21), o
relatório final sobre a matéria. A MP liberou o
saque de contas do PIS/Pasep para idosos a partir
de 60 anos, no caso das mulheres, e 65 homens
para os homens.
O presidente do colegiado, senador Davi
Alcolumbre (DEM-AP), explicou que o objetivo da
MP é aquecer a economia com a injeção de quase
R$ 16 bilhões em saques. O texto segue para a
análise dos plenários da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal.
Fonte: Agência Senado
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