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Brasil poderá levar 10
anos para repor postos
de trabalho fechados
Segundo o diretor-técnico do Dieese,
Clemente Ganz Lúcio, apesar do resultado
positivo de julho Brasil ainda tem saldo de
vagas distante do postos de trabalho
fechados
Se a atual dinâmica de abertura de
empregos se confirmar como tendência, o Brasil
levará 10 anos para repor os postos de trabalho
que foram fechados nos últimos três, segundo o
diretor-técnico do Dieese, Clemente Ganz Lúcio.
Apesar do resultado positivo registrado em julho
no Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), ele ponderou que a
economia segue em baixa e com reflexos sobre o
mercado de trabalho.
A criação de pouco mais de 47 mil vagas no
mercado formal responde ao primeiro resultado
positivo registrado para o mês em seis anos e que
levará ao resultado de 2018 a um número
estimado em 200 mil a 300 mil vagas – muito
aquém do postos de trabalho eliminados. "É uma
dinâmica muito baixa para a necessidade que o
mercado de trabalho brasileiro tem para repor os
postos fechados e atender aqueles que chegam no
mercado."

O diretor-técnico destaca ainda que os
dados do Caged revelam uma “rotatividade do
mercado“ indicada pela alta no volume de pessoas
que são demitidas e depois contratadas. Uma
substituição que tem possibilitado ao mercado
rebaixar os salários. O que, para Clemente, reflexo
novas modalidades de contratação, flexíveis e
informais.
Fonte: Rede Brasil Atual

STF volta a suspender
julgamento. Por enquanto,
4 a 3 pró terceirização
Ministra Rosa Weber afirmou que prática
ilimitada vai "nivelar por baixo" o
mercado de trabalho
O Supremo Tribunal Federal (STF)
interrompeu mais uma vez o julgamento sobre os
limites da terceirização. Pouco antes das 18h
desta quinta-feira (23), a presidenta da Corte,
Cármen Lúcia, suspendeu a sessão, que será
retomada na próxima quarta (29).
Por
enquanto,
quatro
ministros
consideram constitucional a terceirização em
todos
os
setores
da
economia,
independentemente de se tratar, ou não, da
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atividade principal da empresa: Luís Roberto
Barroso, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Dias
Toffoli. Três se manifestaram contra: Edson
Fachin, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski.
Faltam votar Cármen Lúcia, Marco Aurélio Mello,
Gilmar Mendes e Celso de Mello.
Ontem, o STF retomou julgamento
conjunto de dois processos sobre o tema, a
Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) 324 e o Recurso
Extraordinário (RE) 958.252, o primeiro ajuizado
por uma entidade patronal e o segundo, por uma
empresa. Os dois relatores, Barroso e Fux,
concordaram com o ponto de vista patronal,
considerando a prática lícita em todas as etapas
da produção.
Na retomada do julgamento, hoje, o
ministro Alexandre de Moraes marcou 3 a 0 para
o setor empresarial, afirmando que a Constituição
adotou o sistema capitalista e portanto "não se
pode impor uma única forma de organização
gerencial". Ainda segundo ele, desde os anos 1970
os países europeus deixaram de fazer distinção
entre atividade-fim e atividade-meio. Na Europa
também se adota o contrato coletivo de trabalho
e jornadas reduzidas, que no Brasil costumam ser
refutadas pelo setor patronal.
O ministro Edson Fachin manifestou
concordância com a Súmula 331 do Tribunal
Superior do Trabalho (TST), questionada no
julgamento. "Não há mácula à independência dos
poderes. Nada impede a atuação do Judiciário,
sobretudo neste caso, à luz da CLT."
Rosa Weber também se posicionou contra
a
terceirização
ilimitada
e
reafirmou
entendimento de que o trabalho é um valor
humano e não uma mercadoria, conforme havia
dito a procuradora-geral da República, Raquel

Dodge. "Não se cogita de Estado social ou Estado
democrático de direito que não se assente em
sólida proteção ao trabalho e equilíbrio entre os
valores sociais do trabalho e a livre iniciativa",
afirmou.
Ela disse ainda que "a permissividade em
relação à terceirização não gera empregos",
sustentando que impor limites à prática não
restringe a liberdade de contratação. "A liberação
da terceirização da atividade-fim tenderá a nivelar
por baixo nosso mercado de trabalho."
Na sequência, Dias Toffoli, futuro
presidente do STF, avaliou que as duas correntes
na Corte mostravam "fundamento formal e
preocupação com a questão social". Mas ele
considerou a visão favorável à terceirização
ilimitada mais coerente com a realidade de um
mundo globalizado, em que as empresas podem
transferir atividades para onde considerarem mais
vantajoso. "É óbvio que isso não quer dizer que
temos de ir à precarização do trabalho, à
desproteção", disse, mesmo assim votando a
favor da terceirização. "Não é uma desautorização
ao Tribunal Superior do Trabalho, à Justiça do
Trabalho", observou, mas um "posicionamento
diante da realidade".
Ricardo Lewandowski anunciou que tinha
um voto de 30 páginas, mas em razão do horário
limitou-se a acompanhar os votos divergentes dos
relatores, somando-se a Fachin e Rosa. Em
seguida, a presidenta da Corte, Cármen Lúcia,
suspendeu a sessão.
Fonte: Rede Brasil Atual
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Esquema obscuro
garante custeio de
sindicatos dos patrões
Pouco mais de um ano após a reforma
trabalhista, o fim do imposto sindical obrigatório
desestruturou as finanças dos sindicatos de
trabalhadores; por outro lado, entidades patronais
ganharam reforços de recursos por meio do
chamado "Sistema S" – conjunto de organizações
que inclui Senai, Sesc, Sesi e Sebrae mantidas com
contribuições recolhidas da folha de pagamento de
empresas.
Em fevereiro, por exemplo, um decreto
assinado pelo presidente golpista Michel Temer
(MDB) obrigou a reserva dos recursos da
qualificação dos trabalhadores rurais pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) para as
entidades patronais do setor agrícola: 5% para o
financiamento da Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA) e outros 5% para as
federações estaduais.
A Senar integra o Sistema S. Esse modelo de
transferência segue o que já existe em outros
setores, como indústria e comércio. Hoje, o Sistema
S é a principal fonte de recursos das entidades
patronais.

De acordo com o Tribunal de Contas da
União (TCU), a soma das receitas diretas e indiretas
das 11 organizações do Sistema S ultrapassou R$
24,3 bilhões em 2017. Além disso, segundo
levantamento do jornal Valor Econômico, as
confederações nacionais e federações regionais de
indústria e comércio receberam em 2016 quase R$ 1
bilhão em repasse público do Sistema S para
administrar das entidades.
O dirigente da organização Intersindical
Edson Carneiro Índio critica a decisão do repasse do
Senar às entidades patronais: "Isso demonstra essa
falácia de dizer que o fim do imposto sindical é para
democratizar. É o contrário. É para esmagar a
resistência dos trabalhadores e fortalecer o
sindicalismo cartorial dos empresários", afirma
Carneiro.
As organizações que integram o sistema são
conhecidas por oferecerem treinamento profissional
e educacional, assistência social e atividades
esportivas e culturais a preços acessíveis.
Mas o dirigente destaca a falta de
transparência na administração das organizações,
que transforma o Sistema S em uma "caixa-preta".
"É claro que, com o volume de recursos que eles
têm, eles podem ter presença maior nas cidades,
principalmente com o Sesc. No entanto, elas têm um
patrimônio
fabuloso,
uma
arrecadação
extraordinária e não tem nenhum controle social e
público desse recurso", pontua.
O professor de Finanças da Fundação Getúlio
Vargas (FGV) Arthur Ridolfo Neto pondera a
importância dos cursos profissionais e atividades
oferecidos pelas entidades do Sistema S, mas
também afirma que há falta de monitoramento
desses recursos. "O que se questiona é quanto está
sendo utilizado efetivamente nos programas e
quanto está sendo utilizado nesta administração do
sistema", diz.
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Em 2016, o valor de recursos parados no
caixa do Sesc, Senac, Sesi, Senai e Sebrae era de
quase R$ 17,4 bilhões. O professor da FGV questiona
a necessidade de reserva financeira. "Qual razão de
uma entidade dessas captar recursos compulsórios
das empresas e parte desses recursos ficar em uma
conta reserva financeira? Alguém comprovou
necessidade? É estranho porque eles têm fluxo
constante de recursos, que é compulsória. A
aplicação financeira não é o objetivo final da
entidade, que seria o ensino e formação
profissional."
Palanque político - O modelo do Sistema S,
com origem na década de 1940 durante o governo
de Getúlio Vargas, no período de incentivo à
industrialização e de criação da legislação
trabalhista, é defendido como legado por candidatos
ligados às entidades patronais.
O jornal Folha de S. Paulo publicou que pelo
menos dez comandantes de federações estão
licenciados em todo o país para se candidatar nas
eleições de outubro deste ano.
Este é o caso de Paulo Skaf (MDB),
presidente licenciado da Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (Fiesp) que concorre ao
cargo de governador. Ele está à frente da federação
desde 2004, há 14 anos.
De acordo com a mesma reportagem, das 99
confederações e federações pesquisadas, cerca de
40% está no poder há mais de oito anos. Em alguns
casos, os presidentes estão no poder das federações
há mais de 30 anos — em tese, os sindicatos
patronais seguem as mesmas regras dos sindicatos
dos trabalhadores.
Para
Índio,
da
Intersindical,
os
representantes utilizam o espaço para se projetarem
politicamente. "Paulo Skaf é um industrial que não
produz sequer um parafuso e vive, na verdade, do
rentismo e se utiliza desse dinheiro público que

chega aos cofres da Fiesp para fazer populismo, para
se promover", criticou.
"Isso sem nenhuma fiscalização, nenhum
controle estatal e muito menos dos trabalhadores,
na medida que também é dinheiro nosso",
completa.
Na mesma linha, o representante da Central
Única dos Trabalhadores (CUT) no Conselho
Nacional do Senai, José Roberto Nogueira da Silva,
afirma que o Sistema tem que cumprir um papel
social.
"É um dinheiro que a gente tem que saber
onde está sendo colocado e se, de fato, está
atingindo os objetivos estabelecidos quando nasceu
o Sistema S", diz. "A sociedade enxerga isso como
uma grande ferramenta para treinar jovens. Então, é
essa fiscalização que a gente tem que ter, sem
dúvidas, de onde está sendo empregado esse
dinheiro."
Para aumentar transparência, Ridolfo Neto,
da FGV, sugere auditorias ou comitês de avaliação
externos das atividades das organizações. "Qualquer
entidade que recebe recursos de maneira
compulsória tem que prestar contas de maneira
detalhada", avalia.
O TCU verifica, por meio de uma auditoria,
dados das entidades do Sistema S, como balanços
patrimoniais e receitas arrecadadas, desde
setembro do ano passado.
“Potenciais desvios ou má aplicação de
recursos impactam negativamente na atuação
finalística desses entes”, diz o acórdão do TCU que
autorizou a auditoria.
O pedido de investigação foi feito pelo
Congresso Nacional. As organizações estão sujeitas à
fiscalização do órgão por arrecadarem e
gerenciarem recursos públicos.
Fonte: Brasil de Fato
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Assédio moral no
trabalho deve ser crime,
defendem convidados
de audiência
Propostas de criminalização do assédio
moral no trabalho foram debatidas nesta quartafeira (23) pela Comissão Senado do Futuro (CSF). A
audiência pública fez parte do ciclo de debates 2022:
O Brasil que queremos, voltado à discussão de
medidas para o desenvolvimento social, tecnológico
e econômico brasileiro até o ano em que se
comemora o bicentenário da independência do país.
A discussão foi sugerida pelo presidente da
comissão, senador Hélio José (Pros-DF). Para ele, o
assunto precisa ser debatido para que a legislação
seja aperfeiçoada e o assédio eliminado das relações
de trabalho.
— O assédio moral é a exposição dos
trabalhadores
a situações humilhantes e
constrangedoras repetitivas e prolongadas durante a
jornada de trabalho e no exercício de suas funções.
Não podemos admitir o assédio moral, sexual e
nenhum tipo de coação ou de pressão contra o
trabalhador.
A necessidade de se debater o tema também
foi defendida por Maura Lúcia Gonçalves dos Anjos,
coordenadora geral do Coletivo Nacional de
Trabalhadores Assédio Nunca Mais. Ela explicou que
o grupo surgiu da sua experiência com o assédio e
tem o objetivo de amparar pessoas em igual
situação.
— É um sofrimento que não consigo relatar
aqui. O assédio moral é uma coisa que deixa o
profissional afastado dele mesmo e de suas funções.
Uma situação tão degradante que você não

consegue reagir. Eu passei por assédio moral
durante três anos. Ele vai te roubando toda a
possibilidade de se firmar como pessoa e como
profissional e você vai adoecendo.
O coletivo propõe a criação de duas novas
normas, uma que criminalize o assédio moral e
outra que reconheça o sofrimento de assédio como
uma doença do trabalho. Maura alerta ainda que
muitas vezes as pessoas só procuram ajuda quando
chegam em uma situação extrema e prolongada de
assédio, podendo chegar até ao suicídio.
Sem norma - Já Ricardo José das Mercês
Carneiro, procurador do trabalho e membro da
Coordenadoria Nacional de Promoção de Igualdade
de Oportunidades (Coordigualdade), afirmou que há
pouquíssimas normas de alcance geral no Brasil, a
maior parte é de âmbito estadual ou municipal.
Ele destacou que a Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) é insuficiente porque não prevê
punição ao assediador, exceto quando se trata de
assédio corporativo, não vale para o servidor público
e e não abarca os vários tipos de assédio.
— É fundamental que se tipifique o crime
relacionado com o assédio moral. O Ministério
Público do Trabalho é a favor da criminalização do
assédio moral que atenda tanto ao setor público
quanto ao setor privado — afirmou.
Ricardo disse ainda que é preciso ter cautela
na criação de uma nova legislação para que esta não
banalize o crime e não seja excessivamente analítica
ou inaplicável. Ele sugere que a conduta seja
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enquadrada como crime formal, sem a exigência da
produção do resultado para a ocorrência do crime, e
como delito simples, possível de ser praticado por
qualquer pessoa.
Na falta de legislação, João Paulo Ferreira
Machado, auditor fiscal do Ministério do Trabalho,
recomenda que as vítimas de assédio moral
interpessoal anotem com detalhes as ocorrências e
evitem ficar sozinhas com os assediadores. Na
identificação da conduta, ele recomenda que a
vítima recorra aos superiores hierárquicos do
assediador e às ouvidorias institucionais, além de
sindicatos e Ministério Público.
Cenário - No Brasil, segundo Ricardo
Carneiro, o assédio moral no trabalho está muito
relacionado a situações de caráter discriminatório.
As principais vítimas são as mulheres, negros,
pessoas com deficiência e com idade avançada. Ele
afirma ainda que a perpetuação da prática está
relacionada também ao cenário econômico do país.
— O assédio moral é uma violência de
caráter global, mas no caso brasileiro ela assume
uma faceta cruel na medida em que vem somada a
um contexto de crise econômica e desemprego.
Dados sobre o cenário brasileiro de assédio
moral foram expostos por Juneia Martins Batista,
secretaria nacional da Mulher Trabalhadora da
Central Única dos Trabalhadores (CUT). Uma
pesquisa de 2015, realizada pelo site de
oportunidades de emprego VAGAS.com, indicou que
47,3% dos entrevistados já haviam sofrido assédio
moral. Destes, 87,5% não denunciaram as
ocorrências, principalmente pelo medo de perder o
emprego (39%) e de sofrer represália (31,6%).
Fonte: Agência Senado

INSS vai recorrer de
acréscimo de 25% em
aposentadorias
O INSS vai recorrer da decisão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) de conceder
acréscimo de 25% no benefício mensal pago
pela Previdência Social a todos os
aposentados que precisam de auxílio
permanente de terceiros. O órgão informou
que aguarda a publicação da decisão para
análise do julgamento e, principalmente, para
interposição dos recursos cabíveis.
A decisão foi tomada na quarta-feira
(22) por 5 votos a 4 pela Primeira Seção da
Corte. Antes da decisão, o acréscimo era
garantido somente para aposentados por
invalidez que precisavam pagar um cuidador,
conforme está previsto na Lei de Benefícios
Previdenciários, norma que específica os
benefícios aos quais os segurados têm direito.
Conforme o entendimento do STJ, o
adicional será pago mesmo nos casos em que
o aposentado recebe o teto do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), definido em
R$ 5.645,80 para 2018.
A decisão da Primeira Seção deve servir
de base para outros processos que estão em
tramitação na Justiça Federal em todo o país.
Fonte: Agência Brasil
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Exigência de depósito prévio
para custeio de perícia é ilegal
A decisão segue a Reforma Trabalhista e a
jurisprudência do TST.
A Subseção II Especializada em Dissídios
Individuais (SDI-2) do TST cassou a ordem de
antecipação de honorários periciais a serem pagas
pela Arosuco Aromas e Sucos Ltda., de Manaus
(AM). A decisão seguiu a jurisprudência do TST e a
Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017).
A discussão teve início em reclamação
trabalhista ajuizada por um técnico operador
fabril que alegava ter adquirido doenças
ortopédicas por ter de carregar engradados de
bebidas que pesavam até 10 Kg. Para demonstrar
sua alegação, ele pediu a realização de prova
pericial médica.
Honorários periciais - O juízo da 9ª Vara do
Trabalho de Manaus determinou a realização da
perícia, a fim de apurar se as doenças adquiridas
de fato tinham como causa as atividades
desenvolvidas por ele na empresa. Para tanto,
arbitrou o valor de R$ 2,5 mil a ser custeado pela
empresa.
Contra essa decisão, a Arosuco impetrou
mandado de segurança sustentando que o ônus
da prova deveria recair sobre o empregado que
alegou a ocorrência de lesão. Afirmou ainda que
os honorários periciais são suportados pela parte
perdedora (sucumbente) no objeto da perícia.
O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª
Região (AM), no entanto, entendeu não haver
ilegalidade na exigência. Para o TRT, em casos
como esse, o trabalhador é, em regra, beneficiário
da justiça gratuita, e quem suportará o efetivo
pagamento dos honorários periciais será a União,

o que afastaria o argumento de que a empresa
não conseguiria o reembolso caso fosse
vencedora no objeto da perícia.
Ilegalidade - No exame do recurso da
Arosuco contra a decisão no mandado de
segurança, o relator, ministro Emmanoel Pereira,
observou que o TST já consolidou entendimento
sobre a ilegalidade da exigência de depósito
prévio para o custeio de perícia (Orientação
Jurisprudencial 98 da SDI-2). E lembrou que a
Reforma Trabalhista acrescentou o parágrafo 3º
ao artigo 790-B da CLT, com a mesma tese contida
na OJ 98.
O ministro assinalou ainda que Instrução
Normativa 27 do TST faculta ao juiz exigir o
depósito prévio, mas ressalva as demandas
decorrentes da relação de emprego. “A ação da
qual resultou o ato discutido neste mandado de
segurança versa exatamente sobre relação de
emprego. Logo, não é possível a exigência de
depósito prévio dos honorários periciais”,
concluiu.
Por unanimidade, a SDI-2 deu provimento
ao recurso ordinário e concedeu a segurança a fim
de cassar a ordem de antecipação dos honorários.
Processo: RO-518-66.2017.5.11.0000
Fonte: TST
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