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Brasília-DF, 11 de novembro de 2011 

 

Comissão aprova proposta que pune má-fé em processo trabalhista 
 

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público aprovou, na última quarta-feira (9), o PL 

7.769/10, que prevê punição para as partes que agirem de má-fé em processos trabalhistas. Pela proposta, 

da deputada Gorete Pereira (PR-CE), aqueles que mentirem durante o processo, buscarem objetivos ilegais 

ou apresentarem recursos somente para retardar o julgamento, por exemplo, serão multados e pagarão 

indenização à outra parte. 

 

O relator, deputado Luciano Castro (PR-RR), recomendou a aprovação. Segundo ele, o tratamento da 

matéria no âmbito da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT – Decreto-lei 5.452/43) poderá servir de 

instrumento contra a impunidade de condutas daquela forma tipificadas e a favor da conscientização do 

dever de todos no processo. 

 

―É de todos – trabalhadores, empresários, advogados e magistrados – a responsabilidade social de agir em 

prol da consolidação de nosso Brasil como, efetivamente, um Estado Democrático de Direito‖, afirmou. 

As medidas apresentadas pelo texto já estão previstas no Código de Processo Civil (CPC - Lei 5.869/73), 

que pode ser aplicado nos casos de omissão da CLT. Segundo Gorete Pereira, contudo, esses dispositivos 

não são, em regra, utilizados em processos trabalhistas. 

 

"Nada impede que o trabalhador ingresse com uma reclamação infundada, postulando direitos que já 

foram satisfeitos pelo seu empregador. Na maioria das vezes em que isso ocorre, não há condenação do 

trabalhador pela litigância de má-fé", alertou a deputada. Ela avalia que a proposta deve "desestimular 

processos temerários e sem fundamento". 

 

Pelo projeto, a multa para esses casos, determinada pelo juiz ou pelo tribunal, será de até 1% do valor da 

causa. Já a indenização à outra parte pelas despesas efetuadas será de até 20% do valor da causa. 

 

A proposta também prevê a responsabilidade dos advogados da parte em processo trabalhista que agir de 

má-fé. Pelo projeto, o advogado que se "coligar" ao cliente para prejudicar a outra parte deverá responder 

solidariamente ou de forma conjunta a ele. Essa medida, especificamente, não está prevista hoje no CPC. 

 

Tramitação 
O projeto tem análise conclusiva e ainda precisará ser votado pela Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania.  

*Fonte: AGÊNCIA CÂMARA 

  

Assalariados pagam mais Imposto de Renda do que bancos 

 

As distorções tributárias do País prejudicam a classe média, que contribui com mais impostos do que os 

bancos. Análise feita pelo Sindicato Nacional de Auditores-Fiscais da Receita Federal (Sindifisco), e 

confirmada por especialistas, indica que os trabalhadores pagaram o equivalente a 9,9% da arrecadação 

federal somente com o recolhimento de Imposto de Renda ao longo de um ano. As entidades financeiras 

arcaram com menos da metade disso (4,1%), com o pagamento de quatro tributos.  
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"Os dados mostram a opção equivocada do governo brasileiro de tributar a renda em vez da riqueza e do 

patrimônio", avalia João Eloi Olenike, presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário 

(IBPT). A face mais nítida desta escolha, segundo o especialista, é a retenção de imposto de renda na 

fonte, ou seja, no salário do trabalhador. "São poucos os países que, como o Brasil, não deixam as 

empresas e as pessoas formarem riqueza," afirmou. "Todos os tributaristas entendem que não está correto, 

era preciso tributar quem tem mais."  

 

O Sindifisco analisou a arrecadação de impostos federais no período de setembro de 2010 a agosto deste 

ano. Neste período, as pessoas físicas pagaram um total de R$ 87,6 bilhões em Imposto de Renda, 

incluídos os valores retidos na fonte como rendimentos do trabalho. 

 

No mesmo período, o sistema financeiro gastou apenas R$ 36,3 bilhões com o pagamento de Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), contribuição para o PIS/Pasep, Cofins e Imposto de Renda. 

Procuradas, a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) e a Confederação Nacional das Instituições 

Financeiras (CNF) não se pronunciaram. 

 

Motivo 
Especialistas se dividem sobre as razões para a manutenção do que chamam de distorção tributária. 

Segundo o advogado tributarista Robson Maia, doutor pela PUC de São Paulo e professor do Instituto 

Brasileiro de Estudos Tributários, o Brasil precisa cobrar tributos equivalentes aos de outros países, para 

não perder investimentos. 

 

Na avaliação de Olenike, do IBPT, a estrutura tributária tem relação com o poder de influência de bancos 

e instituições financeiras. "Se fosse em qualquer outro país, o governo já tinha caído, mas nós não temos 

essa vocação no Brasil, o povo é muito dócil e permite que o governo faça o que quer."  

 

No seu estudo sobre benefícios fiscais ao capital, o Sindifisco defende mudanças na legislação para 

reduzir as distorções e permitir menor pagamento de imposto por trabalhadores e maior cobrança de 

grandes empresas e entidades financeiras. "Não basta o Estado bater recordes de arrecadação de Imposto 

sobre a Renda, pois quem sustenta essa estatística é a fatigada classe média. 

*Fonte: O ESTADO DE S. PAULO 

  

Apoio massivo ao fim do foro privilegiado 
Mais de 60% dos deputados e senadores declaram-se contrários à determinação de que só possam ser 

julgados pelo STF 

 

A Constituição Federal de 1988, para impedir que os parlamentares se tornassem reféns do poder 

discricionário de juízes de primeira e segunda instância, estabeleceu que acusações criminais contra 

deputados federais e  senadores só podem ser julgadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). 

 

O objetivo era assegurar aos representantes eleitos a autonomia necessária para exercer o mandato 

popular, poupando-os de eventuais abusos de poder ou de represálias paroquiais. 

 

Por incapacidade operacional, acúmulo de processos ou simplesmente para não enfrentar abacaxis 

indigestos, o Supremo terminou por deixar os processos contra políticos tramitarem a passos de tartaruga 

manca, e o foro privilegiado acabou servindo de proteção para gente de folha corrida pesada e extensa. 

 

Somente em 2010 o STF condenou pela primeira vez um parlamentar no exercício do cargo, o então 

deputado federal José Gerardo (PMDB-CE). Outras condenações seguiram-se, atingindo os também ex-

deputados Tatico (PTB-GO) e Cássio Taniguchi (DEM-PR) e os atuais deputados Natan Donadon 

(PMDB-RO) e Asdrúbal Bentes (PMDB-PA). 
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Donadon recorre em liberdade – e recebendo da Câmara – contra uma condenação a 13 anos de prisão, por 

desvios de recursos na Assembleia Legislativa de Rondônia. Asdrúbal foi condenado a três anos de cadeia 

por fazer laqueaduras de trompas em troca de votos. 

 

O tempo, portanto, começou a esquentar para os parlamentares que respondem a processos no Supremo 

(136 deputados e senadores, segundo o último levantamento do Congresso em Foco). Muitos deles 

começaram a defender uma bandeira que até então era exclusiva dos congressistas conhecidos por sua 

pregação em favor da ética: o fim do foro privilegiado. Caindo o foro, afinal, os processos seriam 

devolvidos às instâncias inferiores da Justiça, o que vários dos parlamentares réus passaram a ver com 

bons olhos. 

 

Essa soma de opiniões, de parlamentares comprometidos com a ética, de parlamentares réus e de 

parlamentares que adoram jogar para a plateia (mesmo quando entrevistados anonimamente por um 

instituto de pesquisa), explica os números da pesquisa, que conferem 61% de apoio ao fim do foro 

privilegiado.  

*Fonte: CONGRESSO EM FOCO 

 

Ameaças e rompante valeram permanência no cargo 

 

O PDT bateu o martelo e apontou a foice: se Dilma demitisse Lupi sairia da base aliada. São muitos votos 

para serem desprezados e afinal, o que são alguns milhõezinhos num universo bilionário? E teve mais, ―Só 

saio á bala e tem que ser bala forte‖. Hum!  

 

O poderoso Carlos Lupi não só permanece no cargo como também mantém muito prestígio no governo. 

Valeram as ameaças e o rompante. Lupi ganhou no grito e como justiça se arrasta mais lerda do que 

tartaruga dormindo as denúncias vão se esvair nas brumas do tempo.  

*Fonte: DANILO CAVALCANTI – INFO DF 

  

ONG instala comitê de diretora do Ministério do Trabalho e ganha R$ 284 mil 

 

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) depositou R$ 284,1 mil na conta de uma entidade de 

Bombinhas (SC) cuja sede foi usada em 2008 como comitê eleitoral pela atual diretora de Qualificação do 

ministério, Ana Paula da Silva. Paulinha, nome adotado na disputa pela prefeitura de Bombinhas naquele 

ano, teve como centro da campanha a sede do Instituto Administrativo de Capacitação, Estudos, Controle 

e Organização (Iaceco), que já atuava com qualificação profissional naquele ano. 

 

Liderança do PDT na pequena cidade turística de Santa Catarina, com 9,3 mil eleitores, Ana Paula perdeu 

a disputa. Terminou em segundo lugar, com 23% votos válidos. Cinco meses depois, em março de 2009, 

chegou ao MTE pelas mãos do ministro Carlos Lupi.  

 

Ocupa um dos cargos mais cobiçados, a diretoria do Departamento de Qualificação, responsável por todo 

o programa de capacitação profissional da pasta. Em janeiro deste ano, o Iaceco assinou o convênio com o 

MTE no valor de R$ 405,9 mil, dos quais R$ 284,1 mil já foram depositados. A diretora da entidade, 

Rosangela Eschberger, é filiada ao PDT e defendeu na Justiça o comitê financeiro do partido em 

Bombinhas. Na prática, Rosangela atuou como advogada da candidata Ana Paula. 

 

Em entrevista ao Correio, a advogada afirmou ser ―amiga‖ da diretora de Qualificação do MTE e admitiu 

que a sede do Iaceco era utilizada como comitê eleitoral por Ana Paula. ―Ela usou o espaço do instituto. 

Vinha muita gente aqui‖, disse Rosangela. O convênio com o Iaceco não foi o único sob a tutela de Ana 

Paula — pré-candidata à prefeitura de Bombinhas em 2012 — para a região que se configura sua base 

eleitoral.  
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Em Bombinhas, a Associação Empresarial recebeu R$ 130,4 mil neste ano para capacitar trabalhadores 

para o setor de turismo, mesmo objetivo do convênio firmado com o Iaceco. Estão previstos mais R$ 56 

mil. Outras duas entidades, sediadas em Brusque (SC) e comandadas por pedetistas, receberam repasses 

mais vultosos. Os quatro convênios do Indesi Brasil e os seis da Agência de Desenvolvimento Regional 

ADRVale somam R$ 16,2 milhões, dos quais R$ 12,9 milhões já foram liberados pelo MTE. 

 

O Iaceco já cedeu salas para o Indesi em Bombinhas. O Indesi, por sua vez, chegou a ser subcontratado 

pela ADRVale para a execução dos cursos de capacitação, o que mostra a proximidade entre as duas 

entidades. A primeira recebeu R$ 221 mil da segunda para prestar serviços, entre dezembro de 2009 e 

março de 2010, apesar de cada uma delas ter seus próprios contratos com o MTE. Indesi e ADRVale têm 

também um dirigente em comum. 

 

O aumento do volume de recursos às organizações coincide com a chegada de Ana Paula à Diretoria do 

Departamento de Qualificação, o segundo cargo mais importante na Secretaria de Políticas Públicas de 

Emprego (SPPE).  

 

A diretora é da cota pessoal do ministro Carlos Lupi, que tem em Ana Paula uma referência dentro do 

PDT e dentro do ministério. Sempre consultada sobre os convênios do MTE para capacitação, a diretora 

acumulou poder e responsabilidade na pasta. Lupi trata a candidatura de Paulinha para a prefeitura de 

Bombinhas — uma cidade de pouco mais de 10 mil habitantes — como prioridade do partido. 

 

O Indesi já foi inabilitado numa concorrência pelo Projovem, programa do MTE, de Curitiba. A própria 

SPPE já desclassificou a entidade numa disputa por um convênio. A ADRVale, por sua vez, teve rejeitado 

pedido para ser enquadrada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip). O diretor 

geral da ADRVale, Osmar Boos, foi candidato a vereador em Brusque pelo PDT em 2008. 

 

Críticas da ANJ e da Abraji 

A Associação Nacional de Jornais (ANJ) e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) 

divulgaram notas ontem condenando a iniciativa do Ministério do Trabalho de divulgar num blog — 

hospedado no site da pasta — as perguntas enviadas por jornalistas sobre as supostas irregularidades, 

antes mesmo da publicação das reportagens.  ―É evidente o propósito do ministério de constranger o livre 

exercício do jornalismo‖, diz a ANJ. 

 

Sob a tutela da diretora 

[Ana Paula da Silva, diretora de Qualificação do Ministério do Trabalho, é responsável por convênios para 

sua base eleitoral. Três das quatro entidades beneficiadas são comandadas por pedetistas. Confira os 

repasses: 

 

Associação Empresarial de Bombinhas 
Um convênio - R$ 186,3 mil conveniados - R$ 130,4 mil liberados 

Instituto Administrativo de Capacitação, Estudos, Controle e Organização (Iaceco) 

Um convênio - R$ 405,9 mil conveniados - R$ 284,1 mil liberados 

 

Indesi Brasil 
Quatro convênios - R$ 2,6 milhões conveniados -  R$ 1,6 milhão liberado 

Agência de Desenvolvimento Regional (ADRVale) 

Seis convênios - R$ 13,6 milhões conveniados -  R$ 11,3 milhões liberados 

Total dos contratos: R$ 16,8 milhões - Total liberado: R$ 13,3 milhões 

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 
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Movimentos sociais fazem hoje protesto em vários países em nome dos indignados 

 

Em nome dos indignados, movimentos sociais, entidades civis e cidadãos em vários países programaram 

para hoje (11) dezenas de manifestações, ocupações e flash mobs - ações combinadas com um roteiro já 

definido. Os protestos foram organizados com a ajuda das redes sociais, como o Facebook e o Twitter. O 

lema é ―Ocupem as ruas, ocupem o mundo às 11:11:11 do dia 11/11/11‖. 

 

O chamado protesto global é liderado pelos movimentos sociais denominados Democracia Real Já, da 

Espanhal, o Anonymous, que envolve várias nações, e o norte-americano Ocupação de Wall Street. 

No caso de Portugal, os manifestantes enviaram cartas para as autoridades criticando as dotações previstas 

no Orçamento Geral do Estado para 2012 e os projetos de privatização em estudo.O Anonymous, um dos 

grupos que participam do protesto, é suspeito de ser o responsáve pelos  ataques cibernéticos nos últimos 

meses, incluindo sites como os das empresas Visa e Mastercard. 

 

O movimento que se autodenomia Ocupação do Youtube 11:11 avisou que pretende publicar  uma série 

de vídeos de protesto associados com as manifestações. Em Londres, está convocada a chamada Noite das 

Mil Máscaras Anonymous, que ocorrerá em frente à catedral de Saint. Paul – área ocupada há semanas por 

ativistas. 

 

Em Barcelona, na Espanha, o local de concentração é a Praça do Rei, onde haverá uma manifestação de 

flash mob de meditação. A ideia é protestar contra as eleições de 20 de novembro.  

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 
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