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Brasília, 25 de junho de 2019

Brasil está entre os
piores países do mundo
para trabalhador
Pela primeira vez na história, o Brasil foi
incluído na lista dos dez piores países do mundo
para a classe trabalhadora pelo Índice Global de
Direitos, divulgado na semana passada durante a
108ª Conferência Internacional do Trabalho, ligada
à ONU. O alerta foi apresentado durante audiência
pública na Comissão de Direitos Humanos (CDH)
nesta segunda-feira (24) pelo representante do
Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais do
Trabalho (Sinait), Rogerio Silva.
— O Brasil faz parte dos dez piores países
do mundo para se trabalhar em 2019. Pela
primeira vez o Brasil entrou nessa lista, junto com
o Zimbábue. O Índice Global de Direitos incluiu o
Brasil por ter considerado que a reforma
trabalhista [Lei 13.467, de 2017] impôs um
arcabouço jurídico regressivo aos trabalhadores,
baseado na retirada de direitos. A reforma
consolidou um quadro de desproteção ao
trabalho, repressão violenta a greves e protestos,
além da intimidação de lideranças — detalhou
Silva.
Também contribuíram no rebaixamento do
Brasil os esforços governamentais visando asfixiar
economicamente os sindicatos, com medidas
como o fim das contribuições obrigatórias,
levando muitos a fecharem as portas, diminuindo
o poder de negociação dos trabalhadores,
acrescentou o sindicalista.

Além de Brasil e Zimbábue, também estão
na lista dos dez piores países do mundo para a
classe trabalhadora Arábia Saudita, Bangladesh,
Filipinas, Guatemala, Cazaquistão, Argélia,
Colômbia e Turquia.
Precarização e desemprego - Silva afirmou
que o Brasil passou a ser monitorado pela
Organização Internacional do Trabalho (OIT),
devido a denúncias de que estaria descumprindo
acordos internacionais trabalhistas assinados no
passado. Ele e o presidente da CDH, Paulo Paim
(PT-RS), também criticaram o fato de a reforma
trabalhista ter sido feita sob o argumento de que
geraria 6 milhões de novos empregos. Após quase
2 anos de vigência, o que se vê foi o aumento no
número de desempregados de 12 milhões para
mais de 14 milhões de pessoas, afirmaram.
O representante do Sinait criticou ainda o
fato de o governo federal estar neste momento
estudando a revogação de 90% das normas
regulamentadoras de segurança do trabalho (as
NRs). Silva lembrou que essas normas foram todas
elaboradas por comissões tripartite, das quais a
classe empresarial sempre fez parte, junto com
representantes de sindicatos e do próprio
governo.
Desigualdade - A advogada trabalhista Eidy
Lian Cabeza, representante do Movimento da
Advocacia Trabalhista Independente (Mati),
apresentou dados de um estudo divulgado
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recentemente pela Fundação Getulio Vargas (FGV)
que, no entender dela, indicam que a reforma
trabalhista e outras medidas com diretriz
semelhante aumentam a desigualdade social.
— O Instituto Brasileiro de Economia [Ibre,
ligado à FGV] demonstra que nos últimos anos, a
despeito da profunda crise, os 10% mais ricos
passaram de 49% para 52% na renda nacional. Por
outro lado, os 50% mais pobres viram sua parcela
diminuir de 5,74% para apenas 3,5% no primeiro
trimestre de 2019. O número de famílias
endividadas já chega a 63,4% no país, um aumento
de 4,4% em relação a maio do ano passado. E para
piorar,
o
índice
de
Gini
[medição
internacionalmente aceita sobre desigualdade
social], que vinha caindo desde a década de 1990,
voltou a subir em 2016 e atingiu seu pior índice
em março deste ano — lamentou Eidy.
O vice-presidente da Associação Nacional
dos Magistrados da Justiça do Trabalho
(Anamatra), Luiz Antonio Colussi, informou que a
entidade mantém gestões junto ao STF visando
revogar diversos artigos da reforma trabalhista.
Ele afirmou que a primeira vitória foi a proibição
de grávidas poderem trabalhar em condições
insalubres, derrubada no mês passado. Outro
ponto prioritário é derrubar o que chama de
“tarifação do dano moral”.
— No caso do maior acidente de trabalho
da nossa história, o rompimento da barragem da
Vale em Brumadinho, podemos acabar tendo a
diferenciação da valorização da vida humana.
Quer dizer, o trabalhador que ganha menos vale
menos que o trabalhador que ganha mais. Isso é
uma flagrante inconstitucionalidade — disse.
Outro participante da audiência, o
subprocurador-geral do Trabalho Cristiano Paixão,
também considera inconstitucional a MP
873/2019, que impede os sindicatos de
estabelecerem
o
desconto
prévio
das

contribuições em folha de pagamento, mediante
autorização. A MP exige que o recolhimento se dê
apenas por boleto bancário, o que contraria o
princípio da liberdade sindical, segundo Paixão.
Para ele, a medida visa “matar os sindicatos de
inanição, asfixiando-os economicamente ao
extremo”,
ferindo
acordos
internacionais
assinados pelo Brasil.
Reforma da Previdência - Na avaliação de
Paim, tanto a reforma trabalhista quanto a
proposta de reforma da Previdência (PEC 6/2019,
ainda em análise na Câmara dos Deputados) têm o
objetivo, entre outros, de prejudicar a capacidade
de organização da classe trabalhadora. Ele disse
não compreender “o porquê da perseguição aos
sindicatos” e acrescentou que nos países de
capitalismo avançado, como Alemanha, França e
Estados Unidos, as organizações sindicais têm
grande poder de intervir em políticas públicas para
o setor e mediar negociações.
O senador também criticou a argumentação
do governo de que as reformas são necessárias
para combater deficits e crises fiscais. Paim
afirmou que em 2017 o próprio governo perdoou
uma dívida de R$ 25 bilhões do Banco Itaú e que
nada faz visando diminuir apropriações indébitas
de pelo menos R$ 30 bilhões por ano na
Previdência, além de outros R$ 400 bilhões por
ano de sonegações e elisões fiscais em geral,
praticadas por grandes grupos econômicos.
Fonte: Agência Senado
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Discussão sobre reforma
deve ser encerrada hoje
A comissão especial da reforma da
Previdência (PEC 6/19) retoma hoje a
discussão sobre o parecer do relator,
deputado Samuel Moreira (PSDB-SP). Esse
será o terceiro dia de debates. Alguns
deputados que se inscreveram desistiram de
falar, mas a lista atualizada ainda tem 77
inscritos. O presidente da comissão,
deputado Marcelo Ramos (PL-AM), adiantou
ainda que é possível que a votação comece
no mesmo dia em que for encerrada a
discussão.
Até o fim da tarde desta segunda-feira
(24), deputados e partidos já haviam
apresentado 27 destaques ao relatório do
deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) sobre a
proposta.
Desse total, 20 destaques são
individuais e ainda passam por uma
avaliação preliminar de admissibilidade e
não precisam ser votados em separado. Os
sete restantes são de partidos ou blocos. A
comissão especial da reforma pode receber

até 34 destaques desse tipo. A oposição, por
exemplo, tem direito a nove, que ainda não
foram apresentados.
Esses destaques serão votados
separadamente após a votação do texto
global e, portanto, podem influir no tempo
de votação, pois serão acompanhados de
quatro falas, duas favoráveis e duas
contrárias. Na fase de votação, a oposição já
informou que vai obstruir os trabalhos da
comissão.
"Quanto mais destaques, mais lento o
processo. Agora, se houver um acordo
consolidado em torno do relatório, não há
obstrução eterna. Nós vamos enfrentando a
obstrução com votação, vamos vencendo e
vamos entregar o que o Brasil precisa, que é
a reforma aprovada", prevê Marcelo Ramos.
Temas dos destaques - Nos destaques,
os partidos tentam suprimir algum trecho da
proposta do relator ou reativar alguma
emenda apresentada e não acolhida. Entre
os destaques apresentados, o Patriota busca
incluir os guardas municipais em regras
especiais de aposentadoria. Já o PROS tenta
fazer o mesmo para os vigilantes.
O PL, por sua vez, apresentou
destaque para manter as regras atuais para
professores e o Novo quer eliminar o
aumento da contribuição social (CSLL) sobre
o lucro dos bancos. O bloco PP-MDB-PTB
apresentou destaque para manter as regras
atuais
de
cálculo
dos
benefícios
previdenciários.
Fonte: Agência Câmara
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Maia quer votar reforma
da Previdência na 1ª
quinzena de julho

Reforma trabalhista não
afasta direito de recurso
à Justiça gratuita

O presidente da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia, reafirmou nesta segunda que
pretende votar a reforma da Previdência (PEC
6/19) no Plenário na primeira ou segunda semana
de julho. A expectativa é que a comissão especial
que debate a proposta vote até quinta o relatório
do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP).
Maia disse ainda que espera incluir
novamente estados e municípios no texto.
“Gostaria de ter o apoio de todos os
governadores. O fortalecimento da relação do
Parlamento com a federação é fundamental, é
uma demonstração de maturidade de todos os
lados e de todos os partidos”, destacou.
Reforma tributária - De acordo com
Rodrigo Maia, após a aprovação do texto na
Comissão da Reforma da Previdência, a Câmara
poderá instalar a comissão especial que vai
analisar a reforma tributária (PEC 45/19).
A Comissão da Reforma Tributária foi criada
no último dia 17. A instalação do colegiado
depende agora de indicação dos integrantes pelos
líderes partidários.
De autoria do deputado Baleia Rossi (MDBSP), a PEC 45 acaba com três tributos federais –
IPI, PIS e Cofins. Extingue também o ICMS, que é
estadual, e o ISS, municipal. Todos eles incidem
sobre o consumo. No lugar, é criado o IBS Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, de
competência de municípios, estados e União, além
de um outro imposto, sobre bens e serviços
específicos, esse de competência apenas federal.

Embora a Lei 13.467/2017, conhecida como
reforma trabalhista, tenha passado a exigir a
comprovação da insuficiência de recursos para
conceder assistência judiciária gratuita, a regra
não pode ser aplicada isoladamente. Com esse
entendimento, a 3ª Turma do Tribunal Superior do
Trabalho concedeu a um encarregado o direito à
Justiça gratuita, além da isenção das custas
processuais na reclamação que ele move contra
uma loja de laticínios.
Como o salário do trabalhador era de R$ 3,4
mil, e as custas foram fixadas em R$ 4.361,73, a
turma entendeu que os fatos demonstram que ele
não tinha condições de arcar com os custos da
ação sem prejuízo do sustento próprio ou de sua
família.
“Não conceder ao autor os benefícios da
gratuidade de justiça é o mesmo que impedir o
amplo acesso ao Poder Judiciário e discriminar o
trabalhador em relação às pessoas naturais que
litigam na Justiça Comum”, afirmou o relator,
ministro Agra Belmonte.
O ministro explicou, no julgamento do
recurso de revista do empregado, que a Lei
1.060/1950 considerava necessitada a pessoa cuja
situação econômica não lhe permitisse pagar as
custas do processo e os honorários de advogado
sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O
artigo 4º dessa norma estabelecia como requisito
para a concessão da gratuidade da Justiça apenas
a afirmação da parte nesse sentido na petição
inicial. Havia assim, segundo o relator, a presunção
da veracidade da declaração de hipossuficiência.

Fonte: Agência Câmara
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Grupo de juízes federais
pede expulsão de Moro
de associação

Na mesma linha, o artigo 99 do Código de
Processo Civil presume verdadeira “a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural”. Com a entrada em vigor do novo CPC, o
TST converteu a Orientação Jurisprudencial 304 da
Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais
(SDI-1) na Súmula 463, com o mesmo teor.
Retrocesso social - A reforma trabalhista,
que entrou em vigor em novembro de 2017,
introduziu o parágrafo 4º no artigo 790 da CLT,
passando-se a exigir a comprovação da
insuficiência de recursos. “Sem dúvida, uma
condição menos favorável à pessoa natural do que
aquela prevista no Código de Processo Civil”,
assinala o relator. “O novo dispositivo implicaria,
do ponto de vista do trabalhador, um retrocesso
social, dificultando o acesso deste ao Poder
Judiciário.”
Por unanimidade, a turma deu provimento
ao recurso para conceder o benefício da Justiça
gratuita e afastar a deserção decretada pelo TRT
em razão do não recolhimento das custas. O
processo será devolvido ao segundo grau, para
exame do recurso ordinário. Com informações da
Assessoria de Imprensa do TST.
Processo 1002229-50.2017.5.02.0385

O ex-juiz federal Sergio Moro, hoje ministro
da Justiça e Segurança Pública de Bolsonaro pode
ser expulso de associação de magistrados por ter
violado as leis ao manipular o processo que
resultou na condenação do ex-presidente Lula.
Reportagem do jornalista Rubens Valente
na Folha de S.Paulo informa que "um grupo de 30
juízes federais de várias partes do país pediu nesta
segunda-feira (24) à Ajufe (Associação dos Juízes
Federais do Brasil) a suspensão cautelar do
ministro Sérgio Moro das atividades associativas,
inclusive da participação na Lista Ajufe, um grupo
de discussão dos magistrados por e-mail".
Os juízes federais se somam ao clamor
nacional pela apuração das circunstâncias das
conversas travadas entre Moro e membros da
Lava Jato no Ministério Público Federal. O grupo
de juízes está convencido de que, se confirmadas
as conversas reveladas pelo site The Intercept,
Moro deveria perder o título de sócio benemérito
da entidade.
"Entendemos que as condutas expostas na
publicação jornalística, caso confirmadas, são
totalmente contrárias aos princípios éticos e às
regras jurídicas que devem reger a atuação de um
magistrado, pois quando um juiz atua de forma
parcial, chegando ao ponto de confundir sua
atuação com a do órgão acusador, a credibilidade
do Poder Judiciário é posta em xeque", diz a
representação encaminhada pelos juízes federais.

Fonte: Consultor Jurídico

Fonte: Portal Vermelho
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BOLETIM CONTRICOM

Glenn Greenwald vai ao
Senado para debater
ameaças à liberdade de
imprensa
Na próxima segunda-feira, 1°, a partir das
10h, acontece no Senado Federal audiência
pública para discutir as ameaças à liberdade de
imprensa no Brasil. A audiência será interativa e
as pessoas poderão participar por meio do
Portal e-Cidadania.
A reunião foi solicitada pelo Conselho de
Comunicação Social e, de acordo com o grupo,
servirá para debater os riscos atuais do exercício
da profissão de jornalista no Brasil e os recentes
casos de ameaças a alguns jornalistas. Foram
convidados para o debate o Jornalista e Editor
Cofundador do site The Intercept Brasil, Glenn
Greenwald; o editor do site O Antagonista,
Cláudio Dantas; o Presidente da Associação
Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji),
Daniel Bramatti; a Presidente da Federação
Nacional dos Jornalistas (FENAJ), Maria José
Braga; e o ex-Presidente do Supremo Tribunal
Federal, Carlos Ayres Britto.
As pessoas já podem participar enviando
perguntas e comentários por meio do Portal eCidadania, ou do Alô Senado, no telefone 0800
61 22 11. Aqueles que participarem pelo Portal
receberão
declaração
de
participação,
disponível na página do evento após seu
encerramento.
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Fonte: DIAP
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