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Brasília-DF, 30 de setembro de 2011 

 

Fator previdenciário: IBGE lançará nova tabela de expectativa de vida 

 

Quem completou o tempo mínimo de contribuição (35 anos, para os homens, e 30 anos, para as mulheres) 

e quer fugir do fator previdenciário menor tem até o dia 30 de novembro para pedir a aposentadoria.  

É que a partir de 1º de dezembro, o governo adotará a nova tabela de expectativa de vida do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), aumentando o desconto do fator. 

 

O índice é multiplicado no benefício, considerando o tempo de contribuição e a idade do segurado, além 

da expectativa de vida no país. A fórmula induz as pessoas a não se aposentarem cedo, pois quanto maior 

a contribuição e a idade, maior o índice do fator e menor o desconto na aposentadoria. 

 

Mas, quando a expectativa de vida se eleva (essa é a tendência neste ano, com base no censo de 2010), 

menor é o índice do fator, o que reduz mais o benefício.  

*Fonte: BLOG O OUTRO LADO DA NOTÍCIA 

  

Governo 'não sabe da gravidade' do SUS 

 

Para explicar a difícil rotina de um doente cardíaco crônico, o médico boliviano Mario Penaloza costuma 

usar a falta de ar sentida na altitude dos Andes como referência. Radicado em Porto Alegre (RS), ele é o 

chefe da emergência do Instituto de Cardiologia do Estado, um dos principais da América do Sul em 

tratamentos e transplantes.  

 

Diariamente, Penaloza se depara com cerca de 500 pessoas buscando atendimento para doenças 

cardiovasculares, que matam 300 mil por ano no País e só ficam atrás das cerebrovasculares. O 

especialista diz que o governo brasileiro "não sabe da gravidade" do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

"Muitas unidades básicas e postos não têm médicos. A saúde precisa de especialistas. As pessoas estão 

hiper-lotando as emergências e não são atendidas com qualidade. O Ministério Público (MP) tem que agir 

mais, ir nas instituições e notificar. O governo não sabe da gravidade do SUS", afirmou. Para ele, o Dia 

Mundial do Coração deve servir como alerta e preocupação para a falta de estrutura material e humana da 

saúde nacional. 

 

Conforme o Ministério da Saúde, 76.359 pessoas morreram por infarto no Brasil em 2009, sendo 36.124 

no Sudeste, onde está a maior população, e 20.079 no Nordeste, que enfrenta graves problemas estruturais. 

"Os pacientes cardíacos têm falta de ar, não conseguem fazer suas atividades normais, sofrem de cansaço 

até para tomar banho e às vezes dormem sentados, pois o coração não tem a força necessária para fazer o 

sangue circular", explica Penaloza. 

 

Este ano, o governo lançou um conjunto de medidas para ampliar a assistência às vítimas de infarto e 

prometeu leitos aos pacientes de síndromes coronarianas, instalação de UTIs específicas em todas as 

regiões do País, inclusão de medicamentos e um investimento de R$ 234 milhões até 2014. O montante 

engloba a construção de 39 unidades coronarianas nas 10 regiões metropolitanas do País com o maior 

número de infartos. 
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Falha na prevenção primária 

O cardiologista gaúcho Hugo Fontana costuma mostrar aos seus pacientes os motivos que levaram à 

evolução da doença e orienta que eles adotem novos hábitos, se alimentem melhor, comam mais legumes 

e frutas e façam check-ups anuais e exercícios físicos. Mesmo assim, ele salienta que é preciso fazer um 

trabalho interdisciplinar de conscientização para evitar a internação. 

 

"Há uma falha na cadeia de tratamento da saúde para os pacientes que buscam a prevenção primária. Ela é 

eficiente para evitar a chegada da pessoa até a emergência, onde existe a complicação. Em cardiologia, há 

coisas previsíveis", afirma. Conforme o Ministério da Saúde, ações como a Política Nacional de Promoção 

à Saúde, o Programa de Prevenção e Controle do Tabagismo, o engajamento do Brasil na Estratégia 

Global para Alimentação Saudável e Atividade Física e o programa Viva Mulher tentam resolver o 

problema. 

 

Tratamentos e operações do SUS 

O Ministério da Saúde disponibiliza tratamento para todas as doenças cardiovasculares, conforme a 

Portaria Nº 1169/GM de 15 de junho de 2004, que instituiu a Política Nacional de Atenção Cardiovascular 

de Alta Complexidade, com serviços em cirurgia cardiovascular, cardiovascular pediátrica e vascular, 

além de procedimentos da cardiologia intervencionista, endovasculares extracardíacos e laboratório de 

eletrofisiologia. 

 

Os procedimentos classificados como de alta complexidade só podem ser realizados por hospitais 

habilitados junto ao SUS. Além disso, o ministério conta com a colaboração dos municípios e Estados 

para atualização do Hiperdia - Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos 

- e o Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus, que tem o 

propósito de vincular os portadores dessas doenças às unidades de saúde, garantindo-lhes 

acompanhamento e tratamento sistemático, desde que haja uma equipe médica para suprir a demanda. 

 

Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), divulgada em 2008, apontava que o Brasil 

tinha uma média de 595 habitantes por médico e ocupava a 84ª posição num ranking de 174 nações. O 

problema, segundo o estudo, é que a distribuição geográfica dos profissionais é ruim e prejudica o sistema 

de saúde como um todo. O Terra tentou uma entrevista com o Ministério da Saúde, mas não obteve 

retorno.  

*Fonte: REDAÇÃO TERRA 

  

CNJ: Supremo deve decidir sobre as funções do órgão daqui a três semanas 

 

A queda de braço entre integrantes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) revela o efeito perverso da 

falta de continuidade de investigações. Estatísticas dos tribunais de Justiça dos 26 estados e do Distrito 

Federal apontam limites na atuação dos órgãos internos na punição de magistrados e também na 

divulgação dos dados. Hoje, o CNJ estaria se antecipando aos tribunais e instaurando processos 

administrativos disciplinares, antes mesmo das iniciativas das corregedorias estaduais. 

 

A prática tem desagradado magistrados, que levaram o caso ao Supremo Tribunal Federal. A ação que 

questiona limites do poder da Corregedoria do CNJ, no entanto, só deve ser julgada depois de 19 de 

outubro por conta da agenda dos ministros. O Correio pediu informações relativas às investigações de 

juízes em todos os tribunais. Dos 10 que responderam, dois — Sergipe e Amapá — não registraram a 

abertura de qualquer processo disciplinar contra magistrados nos últimos três anos. 

 

Em São Paulo, de 2000 até 2011, foram abertos 159 processos disciplinares e 5.943 representações 

acabaram arquivadas. Até hoje, a Corregedoria do estado só puniu um juiz com aposentadoria 

compulsória. As penalidades mais aplicadas foram censura e advertência. No Pará, houve quatro 

processos abertos nos últimos dois anos, com a punição de apenas um magistrado. A sanção: ―censura‖. 

 



 3 

Na Corregedoria do DF, no mesmo período, um procedimento aberto se transformou em ação penal. O 

Tribunal de Justiça, no entanto, não informou quantas são as infrações administrativas cometidas pelos 

juízes que atuam na região. ―A esmagadora maioria dos juízes não pratica crimes. Mas pode haver 

desvios‖, afirma Pedro Yung-Tay, juiz assistente da corregedoria. Boa parte dos casos que chegam às 

corregedorias se refere a reclamações pela morosidade do Judiciário. 

 

Sindicância 

No TJ de Goiás, a corregedoria recebeu 108 reclamações, denúncias e representações contra juízes neste 

ano. Seis resultaram em abertura de sindicância e uma deverá resultar em procedimento disciplinar. 

Situação semelhante em Tocantins: oito procedimentos estão em curso e nenhuma punição. Em Rondônia, 

os quatro processos abertos se referem a faltas ao trabalho. Um juiz passou a responder a uma ação penal 

em 2006, depois de ser preso pela Polícia Federal. 

 

Uma carta aprovada pelo Colégio dos Corregedores-Gerais dos Tribunais de Justiça (Encoge) em 15 de 

abril defende que a atuação do CNJ em matéria disciplinar deve ocorrer de forma supletiva, ou seja, 

apenas nos casos em que houver ―leniência‖ dos estados ou ―solicitação expressa‖ dos TJs. O documento 

foi assinado por 29 corregedores. Um incômodo recorrente entre os corregedores é a troca do comando do 

CNJ de dois em dois anos, o que leva a mudanças nas prioridades do colegiado. 

 

O presidente do Encoge, Bartolomeu Bueno de Freitas, defende que as corregedorias têm tido uma 

atuação mais marcante que o CNJ. ―Queremos um Conselho com função subsidiária e supletiva, que 

passaria a atuar em matéria disciplinar só quando as corregedorias falhassem‖, afirma, completando ser 

totalmente contrário à extinção do CNJ.  

 

Corregedor em Pernambuco, ele afirma que, em seis anos, 14 juízes foram aposentados no estado. Um 

deles por pedofilia. Atualmente 221 processos estão em tramitação na Corregedoria do TJPE. Os 

processos mais comuns no Judiciário envolvem prevaricação, corrupção, venda de sentença e 

favorecimento de terceiros.  

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 

  

Encarregados de investigar e punir, 18 de 29 corregedores são alvos de ações 
Números do CNJ mostram que a cúpula dos tribunais está ou esteve sob ameaça de punição; órgão tem 

processos em tramitação ou arquivados contra 15 dos 27 presidentes dos TJs 

 

Pesquisa feita pelo Estado no sistema processual do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostra que 18 de 

29 atuais e recentes corregedores de tribunais de Justiça respondem ou responderam a processos no 

próprio órgão.  

 

Nos tribunais regionais federais, três dos cinco corregedores já foram ou são alvos no CNJ. Dos 27 

presidentes dos tribunais de Justiça do País, 15 têm processos em tramitação ou arquivados no Conselho. 

Dos cinco presidentes de tribunais regionais federais, dois possuem processos em tramitação ou 

arquivados no CNJ.  

 

Os números mostram que a cúpula dos tribunais brasileiros já se viu sob a ameaça de punição pelo CNJ, 

fato que pode explicar a resistência da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) às investigações do 

órgão.  

 

No grupo de investigadores que acabaram investigados, dois corregedores de Justiça – do Amazonas e do 

Rio de Janeiro – já foram afastados do cargo em razão de investigações de irregularidades graves.  

 

O corregedor do Tribunal de Justiça do Amazonas, Jovaldo dos Santos Aguiar, foi afastado do cargo 

justamente por suspeitas de proteger colegas suspeitos de irregularidades ao paralisar os processos 

disciplinares que respondiam. O então corregedor do Rio, Roberto Wider, foi afastado pelo voto unânime 
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do CNJ, suspeito de patrocinar irregularidades em cartórios do Estado. Ambos sempre negaram qualquer 

irregularidade.  

 

Dados como esses ajudam a explicar por que a corregedora-nacional de Justiça, Eliana Calmon, defende o 

poder do Conselho Nacional de abrir e punir magistrados, mesmo que eles não tenham sido investigados 

pelos tribunais de Justiça local. Quando a cúpula dos tribunais está envolvida em suspeita de 

irregularidades, argumenta a corregedora, os colegas quase sempre não possuem força própria para levar 

adiante as investigações. 

 

Em casos como esses, a Corregedoria Nacional intervém e atua por conta própria, abrindo investigações e 

punindo os magistrados suspeitos. Decisões como essas motivaram críticas de ministros do Supremo e são 

a razão da crise deflagrada nesta semana no Conselho Nacional de Justiça.  

 

No final de semana, a ministra Eliana Calmon apontou a existência no Judiciário de bandidos de toga. A 

reação do presidente do Conselho, Cezar Peluso, acarretou a publicação da nota de repúdio às declarações 

da ministra, classificada por todos os conselheiros de levianas.  

 

Enquanto Eliana Calmon defende a manutenção dos poderes do CNJ de investigar magistrados suspeitos, 

Peluso encampou a tese de que os tribunais de Justiça têm autonomia para apurar irregularidades e julgar 

os juízes. O confronto entre os dois e a ameaça de intervenção do Congresso, com a aprovação de uma 

emenda constitucional para blindar o CNJ, conduziu os ministros do Supremo a buscarem uma saída para 

preservar as competências do Conselho e, ao mesmo tempo, manter a responsabilidade dos tribunais de 

julgarem os juízes locais.  

 

As definições dos critérios que serão impostos às corregedorias locais e à Corregedoria Nacional fizeram 

com que o STF adiasse, por tempo indeterminado, o julgamento do processo da Associação dos 

Magistrados Brasileiros (AMB) que busca, em última instância, reduzir os poderes do CNJ, criado em 

2004.   

*Fonte: O ESTADO DE S.PAULO 

  

Maluf será julgado no Supremo por lavagem de dinheiro 
Deputado federal e ex-prefeito de São Paulo é acusado de desviar US$ 1 bilhão dos cofres públicos e 

depositá-lo no exterior 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu hoje (29), por maioria de 7 a 1, abrir ação penal envolvendo o 

deputado federal Paulo Maluf (PP-SP) e mais dez réus por lavagem de dinheiro. 

 

A Corte entendeu que o político, seus parentes e outros investigados tiveram participação ativa no envio 

de US$ 1 bilhão para o exterior, em sua maior parte provenientes de desvio de obras da Avenida Jornalista 

José Roberto Marinho, antiga Avenida Água Espraiada, em São Paulo. 

 

O Tribunal também abriu ação penal envolvendo os mesmos réus, exceto Paulo Maluf e sua mulher, 

Sylvia Maluf, por formação de quadrilha. O casal não responderá a essa acusação porque tem mais de 70 

anos de idade. Isso não significa que a Justiça inocentou o casal Maluf. Apenas reconheceu que perdeu o 

prazo para julgá-los. 

 

A avenida foi construída quando Maluf era prefeito de São Paulo, na década de 1990. O Ministério 

Público (MP) diz que a obra foi superfaturada, com custo final de R$ 796 milhões, e que boa parte do 

dinheiro foi enviada ao exterior por meio de doleiros, retornando ao Brasil em investimentos na empresa 

Eucatex, da família Maluf. O processo tramita em segredo de Justiça.  

*Fonte: IG - COM INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA BRASIL 
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Interesses patronais e sindicais enfrentam-se em projeto da terceirização 

 

Com discrição, deputados ligados ao empresariado e aos sindicatos tentam colocar um fim à histórica 

disputa pela regulamentação da terceirização da mão de obra. As negociações estão em fase final, e a 

expectativa dos envolvidos nas tratativas é que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara 

aprove em caráter conclusivo o projeto ainda neste ano. O Senado passaria então a analisar o tema, que 

precisará ainda da sanção presidencial para sair do papel. 

 

O desfecho das negociações é acompanhado de perto por empresários e trabalhadores com interesses na 

regulamentação da prestação de serviços, atividade que carece de estatísticas oficiais que dimensionem 

quantas empresas e pessoas poderão ser afetadas pela proposta. A Confederação Nacional da Indústria 

(CNI), por exemplo, divulgou estudo em 2009 segundo o qual 54% das empresas do setor utilizavam 

serviços terceirizados. 

 

Marco regulatório 
"Estou propondo um marco regulatório, não vou descer para as especificidades de cada setor", afirmou o 

relator da matéria, deputado Roberto Santiago (PV-SP), que é vice-presidente da central sindical União 

Geral dos Trabalhadores. 

 

Em seu relatório, Santiago pretende proibir a intermediação da contratação de mão de obra, prática 

comum em alguns setores e que já provocou, por exemplo, graves problemas na construção das usinas 

hidrelétricas de Jirau e Santo Antonio.  

 

O parecer deve determinar que as prestadoras de serviços tenham apenas um objeto em seu contrato 

social. A ideia, sustenta o deputado, é garantir ao trabalhador benefícios sociais e direitos obtidos nos 

acordos coletivos de suas categorias. "Não poderá ter uma empresa genérica", explicou Santiago. 

 

Outro ponto do relatório pretende obrigar os contratantes a fiscalizar se as empresas que lhe prestam 

serviços estão recolhendo os encargos sociais e cumprindo os acordos coletivos fechados pelas categorias 

de seus funcionários. "Se ela [empresa contratante] não cumprir isso, será considerada solidária direta", 

afirmou. "Quem contrata mal pagará duas vezes, porque terá responsabilidade solidária." 

 

Patrões querem relação "subsidiária" 
As entidades patronais preferiam que a relação entre as empresas contratantes e as prestadoras de serviços 

fosse "subsidiária". Ou seja, as contratantes só poderiam ser acionadas na Justiça caso as prestadoras de 

serviços não honrassem débitos devidos aos trabalhadores. Sendo solidárias diretas, as tomadoras e as 

prestadoras dos serviços se responsabilizam igualmente pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias. 

 

Para o deputado Sandro Mabel (PR-GO), um dos representantes dos empresários na Câmara na 

negociação, as empresas que fiscalizarem suas prestadoras de serviços estarão protegidas: "Isso garante 

isonomia e segurança. Concordamos que não haja precarização do trabalho." 

 

O marco regulatório em elaboração pelos deputados também fixa regras para evitar que empresas sem 

solidez financeira entrem no mercado de prestação de serviços, o que visa reduzir os riscos de elas 

quebrarem sem quitar suas dívidas com os trabalhadores. Segundo o texto em discussão, empresas com até 

dez empregados precisarão ter um capital mínimo já integralizado de R$ 50 mil em máquinas e 

equipamentos para garantir seus contratos. Essas exigências chegarão a R$ 1 milhão para as empresas com 

mais de 500 funcionários. 

 

Além disso, a receita de um mês do contrato fechado entre as empresas contratantes e contratadas servirá 

de caução para garantir o pagamento dos funcionários, caso ocorra algum problema com a empresa 

terceirizada. Em relação ao setor público, o parecer de Santiago deve proibir a contratação de prestadores 

de serviços para as funções que estiverem previstas nos planos de cargos e salários dos órgãos estatais. 



 6 

Projeto de Mabel 
A comissão especial para debater o assunto foi criada depois que a bancada de deputados ligadas aos 

empresários conseguiu aprovar na Comissão do Trabalho da Câmara um projeto de autoria de Sandro 

Mabel.  

 

O texto, relatado por Sílvio Costa (PTB-PE), deixava expresso que não existe vínculo empregatício entre a 

empresa contratante e os trabalhadores ou sócios das empresas prestadoras de serviços. Estabelecia ainda 

que a empresa contratante só terá responsabilidade subsidiária em eventuais disputas judiciais. 

 

A proposta desagradou aos parlamentares com ligações no meio sindical, que perderam a votação na 

comissão. O deputado Daniel Almeida (PCdoB-BA) chegou até a apresentar um recurso ao plenário da 

Câmara questionando a decisão do presidente da Comissão do Trabalho de não adiar a votação do projeto 

de Mabel. Agora, a ideia de Santiago e Mabel é fechar um texto de consenso e apresentar, na Comissão de 

Constituição e Justiça, como substitutivo à proposta aprovada pela Comissão do Trabalho da Câmara.  

*Fonte: VALOR ECONÔMICO 

  

Comissão de Trabalho debaterá sustentação financeira dos sindicatos 
 

Nesta quarta-feira (28) foi realizada reunião ordinária da Comissão de Trabalho, de Administração e 

Serviço Público da Câmara dos Deputados. 

 

Dentre as proposições que estavam em pauta, veja abaixo alguns destaques: 

 

Foi aprovado o Requerimento 74/2011, do deputado Augusto Coutinho (DEM-PE), para realização de 

audiência pública com a participação dos sindicatos e centrais sindicais, com objetivo de discutir a 

viabilidade da criação de uma contribuição negocial, com a consequente extinção do imposto sindical. 

 

Também foi aprovado o parecer do relator, deputado Eudes Xavier (PT-CE), ao PL 865/2011, do Poder 

Executivo (Mensagem 85/2011), que altera a Lei 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a 

organização da Presidência da República e dos Ministérios, cria a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, 

cria cargo de Ministro de Estado e cargos em comissão, e dá outras providências. Essa proposição tramita 

em regime de urgência. Aguarda apreciação nas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e 

Justiça. Em seguida irá para o plenário da Casa. 

 

As proposições abaixo tramitam em regime de prioridade. Os respectivos pareceres foram aprovados em 

bloco. Em seguida serão apreciados pela Comissão de Finanças e Tributação: 

 

- PL 1.806/2011, do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a criação de Varas do Trabalho na 

jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região e dá outras providências. O relator é o 

deputado Sandro Mabel (PR-GO). 

 

- PL 1.828/2011, do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a criação de Varas do Trabalho na 

jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região e dá outras providências. O relator é o 

Deputado Eudes Xavier (PT-CE). 

 

- PL 1.830/2011, do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição do Tribunal Regional do 

Trabalho da 3ª Região, cria Varas do Trabalho em sua jurisdição e dá outras providências. O relator é o 

deputado Eros Biondini (PTB/MG). 

 

- PL 1.831/2011, do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a criação de Varas do Trabalho na 

jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, define jurisdição e dá outras providências. O 

relator é o deputado Walney Rocha (PTB/RJ). 
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- PL 1.832/2011, do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a criação de Varas do Trabalho na 

jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região e dá outras providências. O relator é o 

deputado Edinho Bez (PMDB/SC). 

 

- PL 1.833/2011, do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a criação de Varas do Trabalho na 

jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e dá outras providências. O relator é o 

deputado Policarpo (PT-DF). 

 

- PL 1.834/2011, do Tribunal Superior do Trabalho - que "dispõe sobre a criação de Varas do Trabalho na 

jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região e dá outras providências". O relator é o 

deputado Alex Canziani (PTB/PR). 

 

- PL 1.835/2011, do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a criação de Varas do Trabalho na 

jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e dá outras providências. O relator é o deputado 

Sebastião Bala Rocha (PDT-AP). 

 

- PL 1.874/2011, do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a criação de Vara do Trabalho na 

jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região e dá outras providências. O relator é o 

deputado Daniel Almeida (PCdoB-BA). 

 

- PL 1.827/2011, do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento 

efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. A relatora é 

a deputada Sandra Rosado (PSB/RN). 

 

- PL 1.829/2011, do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento 

efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. O relator é o 

deputado Augusto Coutinho (DEM-PE). 

 

- PL 1.869/2011, do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento 

efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. O relator é o 

deputado Mauro Nazif (PSB-RO). 

 

- PL 1.870/2011, do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento 

efetivo e de cargos em comissão no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 

17ª Região. O relator é o deputado Ronaldo Nogueira (PTB-RS). 

 

- PL 1.875/2011, do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento 

efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. O relator é o 

deputado João Campos (PSDB-GO). 

 

O parecer ao PL 5.897/2009, do deputado Lincoln Portela (PR-MG), que proíbe a inclusão do nome do 

trabalhador que ajuizou reclamação trabalhista contra seu empregador em listas cadastrais de entidades de 

qualquer natureza, ou seja, altera o Decreto-lei 5.452, de 1943 foi aprovado. O relator da matéria é o 

deputado Augusto Coutinho (DEM-PE). 

 

A proposição está em regime de tramitação ordinária e depois será encaminhada à Comissão de 

Constituição e Justiça.  

*Fonte: DIAP – AGÊNCIA CÂMARA 
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