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oportunidade de oferecermos nossa contribuição para firmar incentivos reais
diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo
visando estimular as associações a assumir papel mais ativo na atuação
ente público e o valor do bem fixado na sentença, vencido o Ministro Marco
processual coletiva, já que elas dispõem de vantagens institucionais
Aurélio, que julgava procedente o pedido, no ponto, em maior extensão; ii)
relevantes para agir em nome do particular lesado. Seu trabalho tem que ser
por maioria, vencidos os Ministros Roberto Barroso (Relator), Luiz Fux e Celso
prestigiado pelo Poder Judiciário.
Por tudo o que foi exposto, o acordo
de Melo, declarar a constitucionalidade do § 1º e do § 2º do art. 15-A do
deve ser homologado, tal como proposto, de maneira a pacificar a
Decreto-Lei 3.365/41; iii) por unanimidade, e nos termos do voto do Relator,
controvérsia espelhada nestes autos, que há décadas se arrasta irresolvida
declarar a constitucionalidade do § 3º do artigo 15-A do Decreto-Lei
nos distintos foros do País, sem que isso implique, todavia, qualquer
3.365/41; iv) por maioria, e nos termos do voto do Relator, declarar a
comprometimento desta Suprema Corte com as teses jurídicas nele
inconstitucionalidade do § 4º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, vencido
veiculadas, especialmente aquelas que pretendam, explícita ou
o Ministro Marco Aurélio; v) por unanimidade, e nos termos do voto do
implicitamente, vincular terceiras pessoas ou futuras decisões do Poder
Relator, declarar a constitucionalidade da estipulação de parâmetros
Judiciário. Nesses termos, homologo o acordo, com fulcro no art. 487, III, do
mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios previstos no
Código de Processo Civil, ad referendum do Plenário desta Suprema
§ 1º do artigo 27 o Decreto-Lei 3.365/41 e declarar a inconstitucionalidade
Corte. Publique-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2018. Ministro Ricardo
51.000,00 (cento
(ADPF 165, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
e cinqüenta e um mil reais) (grifo nosso) DECISÃO PROFERIDA PELO
julgado em 15/02/2018, publicado em DJe-029 DIVULG 16/02/2018 PUBLIC
TRIBUNAL PLENO EM 17/05/2018, ADI 2332/DF ACÓRDÃO AINDA NÃO
19/02/2018) (grifo nosso) ACORDO HOMOLOGADO PELO TRIBUNAL PLENO
PUBLICADO.
EM 01/03/2018
REFORMA TRABALHISTA E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
DECRETO-LEI 3.365/1941: DESAPROPRIAÇÃO E JUROS COMPENSATÓRIOS
São compatíveis com a Constituição Federal (CF) os dispositivos da
Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) que extinguiram a obrigatoriedade
Decisão:
da contribuição sindical e condicionaram o seu pagamento à prévia e
por maioria, e nos termos do voto do Relator, reconhecer a
expressa autorização dos filiados. Com base nesse entendimento, o Plenário
constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por
do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria, julgou improcedentes os
cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do
pedidos formulados em ações diretas de inconstitucionalidade, e
ente público na posse de seu bem, declarando a inconstitucionalidade do
procedente o pedido apresentado em ação declaratória de
pretar conforme a Constituição o caput do art. 15-A
constitucionalidade, para reconhecer a constitucionalidade do art. 1º da
do Decreto-Lei 3.365/41, de 21 de junho de 1941, introduzido pelo artigo 1º
Lei 13.467/2017, que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). No
da Medida Provisória nº 2.027-43, de 27 de setembro de 2000, e suas
âmbito formal, o STF entendeu que a Lei 13.467/2017 não contempla
sucessivas reedições, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a

