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BOLETIM 570
Brasília, 16/17 de maio de 2018

Ministério do Trabalho:
novas regras trabalhistas
se aplicam a todos os
contratos celetistas
Em parecer publicado no Diário Oficial da
União (DOU), o Ministério do Trabalho atesta que
os efeitos das mudanças na legislação trabalhista
decorrentes da aprovação da Lei 13.467, de julho
de 2017, se aplicam a todos os contratos de
trabalho regidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), inclusive àqueles assinados antes
da entrada em vigor da nova lei, em 11 de
novembro de 2017.
Elaborado pela Advocacia-Geral da União
(AGU) e aprovado pelo ministro do Trabalho,
Helton Yomura, o parecer conclui que a perda de
eficácia da Medida Provisória nº 808 não altera o
fato jurídico de que as mudanças se aplicam “de
forma geral, abrangente e imediata a todos os
contratos de trabalho regidos pela CLT”. O
parecer, no entanto, faz uma ressalva. Em relação
aos contratos de trabalho anteriores a 11 de
novembro, que continuam em vigor, não pode
haver, para o trabalhador, prejuízo de direitos
adquiridos anteriormente.
Publicada em 14 de novembro de 2017
para regulamentar a nova legislação trabalhista, a
MP 808 perdeu a eficácia em 23 de abril de 2017,
após o fim do prazo para que o Congresso
Nacional a transformasse em lei. A MP não foi

votada pela falta de acordo sobre as quase mil
emendas parlamentares apresentadas ao texto, que
deveriam ser analisadas por uma comissão especial
composta por senadores e deputados, que sequer
conseguiu designar o relator.
A MP 808 já deixava claro que as mudanças
da lei se aplicavam, na integralidade, aos contratos
de trabalho vigentes. Além disso, ela tratava de
pontos polêmicos da Lei 13.467 como, por exemplo,
o contrato intermitente, negociação coletiva,
jornada 12 x 36 horas e atividade insalubre
desenvolvida por gestantes e lactantes.
Com a perda de validade da MP, voltaram a
valer as regras anteriores, restando “uma lacuna
normativa acerca de aplicabilidade da lei em relação
aos contratos de trabalho em vigor na data de
entrada em vigência da Lei 13.467”, conforme
assinalou a Coordenação-Geral de Análise Técnica
da Assessoria Especial de Apoio ao Ministro do
Trabalho no questionamento que motivou a
elaboração do parecer. Lacuna que, segundo
especialistas, resultou no aumento da insegurança
de empregadores, funcionários, advogados e da
própria Justiça trabalhista.
Em nota divulgada nesta terça (15), o
Ministério do Trabalho diz que o parecer publicado
gera efeito vinculante e trará segurança jurídica,
“sobretudo na atuação fiscalizatória dos servidores
desta pasta, que deverão obrigatoriamente seguilo”. O parecer, no entanto, não tem força de lei.
Fonte: Agência Brasil
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Associação de juízes
questiona parecer sobre
reforma trabalhista
A Associação Nacional dos Magistrados do
Trabalho (Anamatra) contestou parecer do
Ministério do Trabalho e Emprego sobre a
aplicação
da
reforma
trabalhista
(Lei
13.467/2017). No parecer, o ministério sustenta
que a reforma deve valer para todos os contratos
de trabalho, inclusive aqueles assinados antes do
início da vigência da lei, dia 11 de novembro de
2017.
Em nota, a Anamatra diz, contudo, que
uma posição sobre a aplicação da reforma a
contratos antigos virá da jurisprudência, ou seja,
será formada nos tribunais como um
entendimento a partir do acúmulo de decisões em
diversos processos. Segundo a associação, o
parecer do Ministério do Trabalho só valeria para
a administração pública federal, não tendo caráter
de regulamentação, nem afetando a compreensão
que os juízes do trabalho terão ao julgar processos
que envolvem as novas regras.
Pela posição da Anamatra, aprovada neste
ano na assembleia geral do 19º congresso
nacional da categoria, os preceitos jurídicomateriais da reforma trabalhista aplicam-se
apenas aos contratos individuais de trabalho
celebrados a partir de 11 de novembro de 2017. A
exceção estaria naqueles contratos celebrados
durante a vigência da Medida Provisória 808, de
2017. A MP foi editada no dia 14 de novembro do
ano passado e caducou no dia 23 de abril passado.
A medida previa a adoção das regras da Lei 13.467
para todos os contratos.

Polêmica - A reforma trabalhista trouxe
mais de 100 alterações na Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT). Entre elas a garantia da
prevalência de convenções e acordos coletivos
sobre leis em diversos aspectos, a flexibilização de
jornadas e regimes de trabalho, pagamento de
custas pelo trabalhador nas ações judiciais e
retirada de obrigações de empregadores.
Com a entrada em vigência marcada para
11 de novembro do ano passado, instaurou-se
uma polêmica: a reforma seria válida para os
contratos celebrados a partir desta data ou
também
abrangeria
aqueles
firmados
anteriormente. O governo, para afirmar o
entendimento da abrangência ampla e
anteriormente ao início da vigência, editou a
Medida Provisória 808, de 2017. Após caducar, a
medida perdeu efeito, recolocando a polêmica.
O TST, que poderia estabelecer um
entendimento para a análise de processos na
Justiça, elaborou um parecer por meio de uma
comissão para ajustar mais de 30 súmulas do
tribunal à reforma. Contudo, o julgamento,
marcado para o início de fevereiro, foi adiado. Um
grupo de trabalho foi criado, mas não há previsão
de retomada do julgamento.
Fonte: Agência Brasil

Temer chama de avanço
deterioração do mercado
de trabalho
O artigo “Dois anos de avanço”, assinado por
Michel Temer e publicado esta semana na Folha de
S.Paulo esconde o drama vivido pelo trabalhador
brasileiro desde a posse do atual governo após o
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golpe que levou Temer à presidência em 2016.
Temer declarou que “o que antes era desalento
agora é trabalho”.
Em entrevista ao Portal Vermelho, no final
de março, Clemente Ganz, diretor técnico do
Departamento de Estatística e Estudos SócioEconômicos (Diesse) fez uma análise que permanece
atualizada sobre o impacto das medidas de Temer
sobre o mercado de trabalho. Segundo ele, o
governo não deu alternativas para uma recuperação
econômica mas contribuiu para deteriorar as vagas
de emprego.
Na opinião do presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes e vicepresidente da Força Sindical, Miguel Torres, a
reforma trabalhista de Temer ajudou a promover a
precarização. Ele concordou com Clemente que a
reforma trabalhista, uma das bandeiras da gestão
Temer e em vigor deste novembro do ano passado,
incentivou a perda da qualidade nos postos de
trabalho e travou o fortalecimento do mercado
interno.
Rebaixamento de salário - Dados do
Cadastro de Emprego e Desemprego do Ministério
do Trabalho (Caged) deste ano mostram que as
vagas que cresceram são aquelas com
remunerações de até dois salários mínimos. As

vagas formais geradas no início de 2008 eram de até
quatro salários e também de sete a dez salários. Ao
contrário do que escreveu Temer, os resultados de
dois anos do atual governo são contestáveis.
Economia paralisada - “Vivemos no Brasil o
rebaixamento da massa salarial, os novos empregos
pagam salário menores e o desemprego é muito
alto. Se antes duas pessoas trabalhavam na família e
ganhavam R$ 2 mil, hoje são três, quatro
trabalhando para ganhar R$ 1.800,00. Essa queda
compromete o consumo e a dinâmica da economia”,
explicou Clemente.
Entre os metalúrgicos de Guarulhos a massa
de salários que já foi de R$ 169 milhões hoje está em
torno de R$ 140 milhões. “Num ambiente de
recessão e insegurança, a empresa não paga a PLR,
adia o pagamento ou simplesmente rebaixa o valor,
o que agrava a paralisia da economia”. Para ele, as
medidas do governo como arrocho e travamento de
investimentos públicos só agravam o cenário.
Exército de reserva - O legado do governo
Temer para os trabalhadores até o momento é
oferecer um exército de pessoas dispostas a aceitar
qualquer emprego, disse ao Portal Vermelho o
economista Roberto Piscitelli, da Universidade de
Brasília (UnB). Ele ainda lembrou a estreita relação
entre a geração de empregos no país e as
privatizações da Petrobras e Eletrobras anunciadas
por Temer. “Quando o governo anuncia esses
programas de privatização de duas empresas-chave
dentro do aparato governamental e que são
fundamentais na definição de políticas públicas, ele
não está impulsionando [a economia e o mercado].
E sem esse impulso, sem uma alavancagem
governamental, o setor privado não irá fazer novos
investimentos e dificilmente o empresário vai sair na
frente e gerar novos empregos”, explicou.
Fonte: Portal Vermelho
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Quase 20 mil empresas são
autuadas por falhas na
prevenção a acidentes em 17
O Ministério do Trabalho autuou 19.870
empresas devido ao descumprimento às normas
de proteção à saúde do trabalhador em 2017. No
total, foram 72.294 autuações por infrações
cometidas – média de 3,6 por empresa.
O não cumprimento de exigências do
Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional, previsto na Norma Regulamentadora
nº. 7, é o caso mais frequente registrado pela
fiscalização. Foram 9.517 estabelecimentos
autuados (47,90% do total). Nos primeiros quatro
meses deste ano, já foram 2.678 empresas com
autos lavrados pela mesma razão.
A Norma Regulamentadora nº 7 estabelece
a obrigatoriedade de elaboração e implementação
do Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional com o objetivo de promoção e
preservação da saúde dos trabalhadores. O
programa
tem
caráter
de
prevenção,
rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à
saúde relacionados ao trabalho.
“A segurança começa pelo reconhecimento
e avaliação dos riscos. É preciso conhecer
detalhadamente cada tarefa a ser realizada, os
riscos envolvidos e os meios para prevenir os
possíveis acidentes ou doenças relacionados a
cada risco identificado. Feita a avaliação e
estabelecidos os meios de controle, os
trabalhadores devem ser adequadamente
informados sobre os riscos e treinados sobre as
formas de prevenção”, afirma o auditor-fiscal
Jeferson
Seidler,
assistente
técnico
do

Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho,
do Ministério do Trabalho.
Segundo o auditor, as empresas estão
sujeitas a multa e até embargos e interdições das
atividades a depender da gravidade e risco no
local de trabalho. No caso de descumprimento das
Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde,
independentemente de ocorrer acidente ou não,
o empregador é multado. Os valores variam a
depender de vários fatores.
“Se a condição verificada durante a
fiscalização for considerada situação de risco
grave e iminente, existe o embargo de obra ou
interdição de máquina, equipamento ou setor de
serviços, quando a empresa tem de paralisar o
trabalho até a correção das irregularidades de
forma a reiniciar os trabalhos com segurança”,
explica Seidler.
O auditor-fiscal afirma que na maioria dos
acidentes de trabalho a responsabilidade é do
empregador. “Análise detalhada de acidentes graves
e fatais tem demonstrado que, na imensa maioria
das vezes, os acidentes ocorrem devido à forma de
organização do trabalho, ao ritmo de produção, à
conivência da empresa com condutas inadequadas,
à falta de treinamento, entre outras. Em raros casos
houve, de fato, a chamada culpa exclusiva da vítima.
Isso porque a sua conduta em geral é influenciada
por demandas excessivas, cansaço, material,
equipamentos ou ferramentas inadequadas, falta de
treinamento, e assim por diante.”
Jeferson Seidler adverte ainda sobre a falsa
ideia de que a prevenção se faz apenas com o uso de
equipamento de proteção individual (EPI). “Os EPI
são importantes e, na maioria dos casos,
imprescindíveis. Mas temos de ter sempre em
mente que são complementares”, reforça.
Fonte: MTb
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Ação anterior à reforma
isenta trabalhador de pagar
sucumbência, decide TRT-4
Se o processo iniciou antes da reforma
trabalhista, o beneficiário da Justiça gratuita não
precisa pagar honorários mesmo que perca a
ação. Esse é o entendimento da 5ª Turma do
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS),
que reformou a decisão de primeira instância no
caso envolvendo o empregado de uma montadora
de veículos. O TRT-2 (SP) já decidiu da mesma
forma.
Ao pedir a reforma da decisão em relação
aos honorários sucumbenciais, ele alegou que, no
seu caso, não seria aplicável a hipótese prevista
no artigo 791-A da Lei 13.467/17, que estabelece
o pagamento da sucumbência.
Ao apreciar o recurso, a 5ª Turma do TRT-4
absolveu o reclamante de pagar os honorários.
Conforme destacou a relatora, desembargadora
Angela Rosi Almeida Chapper, a ação foi ajuizada
em 20 de janeiro de 2016, antes da entrada em
vigor da reforma trabalhista instituída pela Lei
13.467 (11 de novembro de 2017).
A magistrada citou no acórdão dois
enunciados que trazem o mesmo entendimento.
Os textos foram aprovados na II Jornada de
Direito Material e Processual do Trabalho,
promovida pela Associação Nacional dos
Magistrados do Trabalho (Anamatra) em 9 e 10 de
outubro de 2017, e na I Jornada sobre a Reforma
Trabalhista, ocorrida em 10 de novembro do
mesmo ano, com a participação de juízes e
desembargadores
da
4ª
Região.
“Ainda que esses enunciados não constituam

propriamente
súmulas
nem
orientações
jurisprudenciais, tampouco tenham caráter
vinculante, adoto-os como razões de decidir,
consoante os fundamentos anteriormente
expostos, sobretudo quanto aos princípios da
causalidade e da não surpresa”, concluiu a
relatora.
Processo 0020060-85.2016.5.04.0231
Fonte: Consultor Jurídico

CAS: trabalhadores poderão
sacar FGTS mesmo que
pedirem demissão
O trabalhador formal que pedir demissão
está cada vez mais perto de poder sacar
integralmente o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS). Projeto de lei do Senado com esse
objetivo, o PLS 392/16, da senadora Rose de
Freitas (MDB-ES) foi aprovado, no dia 11 de abril,
pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado
Federal.
Atualmente, a Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), alterada pela Lei 13.467/17, a
chamada Reforma Trabalhista prevê o resgate de
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80% do FGTS em casos de demissão por acordo
entre patrão e empregado.
Para o relator da matéria na CAS, senador
Paulo Paim (PT-RS), este é 1 passo a mais rumo à
“correção de uma distorção histórica” na
legislação que trata do FGTS, que buscava
restringir o acesso a esses recursos que são do
trabalhador.
O projeto foi apreciado em caráter
terminativo, mas recurso assinado por 16
senadores do MDB, PSDB, PRB, PSD, PP e PR,
apresentado no dia 12 de abril, impõe que a
matéria seja votada pelo plenário. Por ser
analisado pela CAS em caráter terminativo, o
projeto poderia seguir direto para a Câmara dos
Deputados se não houvesse o recurso.
Fonte: Diap

Entidades empresariais
criticam decisão de manter
taxa Selic em 6,5%
A decisão do Comitê de Política Monetária
(Copom) do Banco Central de interromper um
ciclo que queda na taxa básica de juros não foi
bem recebida entre as principais entidades
empresariais da indústria no país. A taxa foi
mantida em 6,50% ao ano, após um ciclo de 12
quedas consecutivas.
Em nota, a Federação das Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro (Firjan) avaliou que a
medida não foi acertada, já que a inflação
continua em queda e as projeções estão abaixo do
centro da meta estabelecida. “Além disso, os
dados recentes indicam uma recuperação
econômica mais lenta do que o esperado, o que

tem resultado em sucessivas revisões para baixo
das expectativas de crescimento do PIB".
Em tom mais contundente, a Federação
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), afirmou
em comunicado que o "Banco Central joga contra
o Brasil ao manter a Selic em 6,5%". De acordo
com a entidade, a manutenção da taxa vai
retardar a redução do custo do crédito. "Corremos
o risco de ver morrer a retomada da economia,
num momento em que o Brasil tenta sair de sua
pior crise. O crescimento ainda é muito frágil – e
só vai ganhar força se ficarem em nível razoável os
juros para quem quer investir e consumir", afirma
a Fiesp, em nota.
Cautela - Já para a Confederação Nacional
da Indústria (CNI), a decisão do Copom reflete as
preocupações do Banco Central com os possíveis
impactos da desvalorização do real frente ao
dólar. Mesmo assim, o ritmo lento da recuperação
da economia combinada com uma inflação baixa
ainda permitiriam mais um corte nos juros,
defende a entidade.
Força Sindical - Em nota, a Força Sindical
avaliou que o "Copom continua com sua política
extremamente conservadora de reduzir a Selic a
'conta-gotas', o que contraria os interesses da
classe trabalhadora".
Fonte: Agência Brasil

INSS reduzirá agendamento
presencial a partir do dia 21
A partir de segunda-feira (21), o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) deixará de
agendar o atendimento presencial para saláriomaternidade e aposentadoria por idade urbanos.
Agora, o segurado deverá acessar o Meu INSS ou
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ligar para o 135 e, em vez de agendar uma data
para ser atendido, receberá direto o número do
protocolo de requerimento, eliminando a etapa
do agendamento.
Atualmente, o segurado precisa agendar
uma ida ao INSS para levar documentos e
formalizar o pedido. Com o novo modelo, ao fazer
o pedido, o cidadão acompanha o andamento
pelo Meu INSS ou pelo telefone 135 e, somente se
necessário, será chamado à agência.
Nos casos em que as informações
previdenciárias
necessárias
para
o
reconhecimento do direito já constarem nos
sistemas do INSS, será possível então a concessão
automática do benefício, isto é, a distância.
Segundo o INSS, com a mudança, não
haverá mais falta de vaga e, caso precise ir a uma
agência para apresentar algum documento, o
cidadão terá a garantia de ser atendido perto da
residência. O instituto diz ainda que a mudança
representa o fim do tempo de espera para ser
atendido.
Atualmente, o Meu INSS tem mais de 7
milhões de usuários cadastrados e é acessível pelo
computador ou celular. O sistema, que está sendo
aprimorado, conta com um canal que permite ao
cidadão acompanhar o andamento do seu pedido
sem sair de casa, consultar extratos e ter acesso a
outros serviços do INSS.
O Instituto vai ampliar cada vez mais a lista
de serviços agendáveis. A partir do dia 24, serviços
que antes eram prestados somente no
atendimento espontâneo serão realizados com dia
e horário marcados, bastando fazer seu
agendamento pelo Meu INSS ou o telefone 135.
Fonte: Agência Brasil

Criada subcomissão para
propor atualização do
Estatuto do Idoso
A Política Nacional do Idoso virou lei em
janeiro de 1994. Já o Estatuto do Idoso está em
vigor desde outubro de 2003. As duas legislações,
uma com 24 anos e a outra prestes a completar
15, foram feitas quando o envelhecimento da
população brasileira era uma perspectiva. Agora, é
uma realidade. Por isso, a comissão da Câmara
dos Deputados que cuida dos direitos dos idosos
criou uma subcomissão para atualizar as duas leis
(8.842/94 e 10.741/03, respectivamente).
Um levantamento mostra que 134 projetos
em tramitação na Câmara propõem alterações no
Estatuto do Idoso. Eles foram agrupados em áreas
temáticas: transporte (42), direitos humanos,
minorias e cidadania (24), previdência e
assistência social (20), direito penal e processual
penal (20), saúde (18), habitação e moradia (6),
trabalho e emprego (4).
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Essas propostas serão examinadas pelos
cinco deputados titulares e os cinco suplentes da
subcomissão. Logo após ser eleita como
presidente da subcomissão nesta quarta-feira
(16), a deputada Carmen Zanotto (PPS-SC) falou
sobre como será feita essa atualização: "É uma
legislação avançada, mas o conjunto de iniciativas
parlamentares que nós temos na Casa nos mostra
que precisa de revisão. Nós vamos fazer os
relatórios por áreas temáticas."
Cuidado - Outro objetivo da subcomissão é
elaborar um projeto de lei para incluir, no
Estatuto do Idoso, um capítulo especial destinado
ao cuidado. Zanotto diz que pessoas que foram
produtivas durante a juventude, ao envelhecerem,
muitas vezes não recebem cuidados de saúde
física e psicológica que atendam às suas
necessidades básicas.
Para o vice-presidente da Comissão do
Idoso, deputado Gilberto Nascimento (PSC-SP), a
própria mudança no perfil demográfico do
brasileiro já justifica a revisão do Estatuto. Ele
lembra que hoje são 25 milhões de idosos no País;
em 2025, serão 36 milhões e, em 2050, um terço
da população terá mais de 60 anos. O parlamentar
reconhece que os jovens já começaram a se
preocupar com os mais velhos, mas que a
mudança de cultura tem que continuar. "Ainda
estamos longe de alcançar o ideal de países como
a Alemanha, de países como o Japão, em que o
idoso é muito respeitado, o idoso é um patrimônio
da família", disse.
Além da presidente, foi escolhida a
relatora da subcomissão que vai atualizar o
Estatuto do Idoso: é a deputada Flávia Morais
(PDT-GO). O cronograma de atividades prevê a
finalização dos trabalhos em 20 de novembro.
Fonte: Agência Câmara

Trabalho escravo persiste após
130 anos da sua abolição
Trabalho forçado, condições degradantes,
jornada exaustiva e servidão por dívida são situações
que marcam a exploração do trabalho escravo,
constatado no Brasil mesmo após 130 anos da abolição
da escravatura. Esse quadro foi relatado por
participantes de audiência pública da Comissão de
Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH). O
senador Paulo Paim (PT-RS) apresentou o pedido para
o debate.
Helder Amorim, vice-presidente da Associação
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), citou
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), demonstrando que a população negra e parda
representa a maioria das pessoas analfabetas, em
situação de extrema pobreza e com as piores
colocações no mercado de trabalho.
Para a senadora Regina Sousa (PT-PI), aqueles
que exploram o trabalho escravo moderno vêm
buscando ocupar espaços públicos para implantar
projetos no Congresso Nacional em prol da
continuidade da exploração da mão de obra. Vera
Jatobá, diretora do Sindicato Nacional dos Auditores
Fiscais do Trabalho (Sinait), concordou com essa
afirmação.
Medidas - Nos últimos 20 anos, o governo
brasileiro buscou medidas de combate à pratica do
trabalho escravo. Segundo Helder Amorim, as
principais ações giram em torno dos Grupos Móveis de
Fiscalização do Trabalho e da Lista Suja, que divulga o
nome
de
empregadores
que
submeteram
trabalhadores a condições análogas às de escravo.
No entanto, para o presidente do Sindicato
Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait),
Carlos Silva, a conquista da legislação que garante os
direitos do trabalhador vem sendo constantemente
ameaçada pelo atual governo.
Fonte: Agência Senado
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Orçamento do FGTS para
2018 é ratificado e fica em
R$ 85,51 bilhões

Atrasar salário de
empregados gera dano
moral presumido, diz TRT-5

O orçamento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) para 2018 foi ratificado
nesta terça-feira (15), em reunião do Conselho
Curador. Até o final deste ano, serão
disponibilizados R$ 85,5 bilhões para financiar
obras de habitação, saneamento e infraestrutura
de estados e municípios brasileiros.
A maior parte dos recursos irá para a
habitação, que receberá R$ 69, 47 bilhões, o
equivalente a 81,23% do total. Quase todo o valor,
R$ 62 bilhões, é destinado à habitação popular. Se
toda a rubrica for utilizada, 528 mil pessoas
poderão ser beneficiadas com financiamentos de
moradias.
O segundo maior volume de recursos é
para infraestrutura urbana, de onde saem as
verbas para as grandes obras de mobilidade nas
cidades. Para esta área estão previstos R$ 8,68
bilhões. Por fim, estão os recursos de saneamento
básico, que receberá até o final do ano R$ 6,86
bilhões. Somados, os recursos para esses dois
setores podem chegar a 41,8 milhões de
brasileiros.
O Conselho Curador do FGTS também
manteve as previsões orçamentárias para os
próximos três anos. Serão R$ 81,5 bilhões em
2019, R$ 81,5 bilhões em 2010 e R$ 81 bilhões em
2021.

O salário constituiu fonte de subsistência dos
trabalhadores e de suas famílias. Por isso, é possível
presumir dano moral quando o pagamento atrasa,
mesmo sem prova do constrangimento. Com esse
entendimento, a 1ª Turma do TRT da 5ª Região (BA)
condenou uma companhia de engenharia a indenizar
dois pedreiros em R$ 10 mil (R$ 5 mil para cada).
Eles ficaram sem receber entre janeiro e abril
de 2016 e disseram que o atraso os impediu de pagar
contas e os forçou a contrair mais dívidas. O juízo de
primeiro grau havia rejeitado o pedido, mas a sentença
foi reformada pela desembargadora Ivana Magaldi.
A relatora do caso concluiu que a empresa não
comprovou os repasses dos salários. Assim, é
presumível que causou aos empregadores sofrimentos
e angústia, pois os salários são suas fontes de sustento.
Ivana sustentou ainda que uma companhia não
pode atrasar a remuneração de seus funcionários com
base em quedas no número de vendas ou de
produção, porque cabe aos empregadores assumir
exclusivamente os riscos por seus negócios.
Fonte: Consultor Jurídico

Fonte: MTb
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