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IBGE aponta crescimento
do desemprego em todo o
país
A taxa de desocupação subiu em todas as
grandes regiões do país, fechando o segundo
trimestre do ano em 11,3% comparativamente ao
mesmo período de 2015. Os dados foram
divulgados nesta quarta-feira (17) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e
indicam que as taxas são as mais altas já
registradas para cada uma das regiões do país,
desde o início da Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílio Contínua (Pnad Contínua), em janeiro
de 2012.
Na região Norte, a taxa de desocupação foi
de 8,5% para 11,2%; no Nordeste, de 10,3% para
13,2%; no Sudeste, de 8,3% para 11,7%; no Sul, de
5,5% para 8,0%; e no Centro-Oeste, de 7,4% para
9,7%. No primeiro trimestre de 2016, as taxas
haviam sido de 12,8% no Nordeste, 11,4% no
Sudeste, 10,5% no Norte, 9,7% no Centro-Oeste e
7,3% no Sul.
Entre as unidades da federação, as maiores
taxas de desemprego no segundo trimestre de
2016 foram observadas no Amapá (15,8%); Bahia
(15,4%) e Pernambuco (14%), enquanto as
menores taxas estavam em Santa Catarina (6,7%),
Mato Grosso do Sul (7%) e Rondônia (7,8%).
11,6 milhões de desempregados - Dados
divulgados anteriormente pelo IBGE indicam que a
taxa geral de desemprego, de 11,3% no trimestre

encerrado em junho, é também a maior da série
histórica e indicava uma população desocupada
de 11,6 milhões de pessoas, um crescimento de
4,5% em relação aos primeiros três meses do ano.
Quando a comparação se dá com o segundo
trimestre do ano passado, no entanto, o aumento
da população desocupada chegou a 38,7%.
A pesquisa indica, ainda, que o nível de
ocupação (indicador que mede a parcela da
população ocupada em relação à população em
idade de trabalhar) ficou em 54,6% para a
totalidade do Brasil no segundo trimestre deste
ano.
As regiões Nordeste (48,6%) e Norte
(54,4%) ficaram abaixo da média do país. Já nas
demais regiões, o nível de ocupação variou dos
59,1% verificados na região Sul, passando pelos
59,2% do Centro-Oeste e até os 56,1% do Sudeste.
Por estado, Mato Grosso do Sul (61,1%),
Santa Catarina (59,4%), Paraná (59,2%) e Goiás
(59,2%) apresentaram os maiores percentuais,
enquanto Alagoas (42,9%), Pernambuco (46,6%) e
Rio Grande do Norte (47,2%) apresentaram os
níveis de ocupação mais baixos.
Carteira de trabalho assinada - Os dados
divulgados hoje pelo IBGE, relativos à Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílio Contínua,
referentes ao segundo trimestre do ano, apontam
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a região Sul do país como a que registra o maior
percentual de empregados com carteira de
trabalho assinada (85,4%), seguida do Sudeste
(82,7%) e Centro-Oeste (com 77,5%), todos com
percentual de trabalhadores formais superiores à
média nacional do país, que fechou o segundo
trimestre em 77,3%.
No Nordeste, este percentual de
trabalhadores com carteira assinada encerrou o
segundo trimestre do ano em 62,25%, enquanto
no Norte o índice estava em 61,5%, todos abaixo
da média nacional.
Por estado, Santa Catarina (89,7%), Distrito
Federal (86,2%) e Rio de Janeiro (85,7%)
apresentaram os maiores percentuais de
empregados no setor privado com carteira de
trabalho, enquanto Maranhão (51,8%), Piauí
(52,3%) e Pará (57,4%) exibiram os menores.
Rendimento médio - Os dados da pesquisa
indicam que três das principais regiões
metropolitanas do país apresentavam um
rendimento médio real habitual dos trabalhadores
brasileiros acima da média nacional, de R$1.972.
Na região Sudeste, o rendimento médio real era
no fechamento do segundo trimestre de R$ 2.279,
no Centro-Oeste (R$ 2.230) e no Sul (R$ 2.133). Já
na região Norte, ele ficou em R$ 1.538 e Nordeste
(R$ 1.334), em ambos os casos abaixo da média
nacional.
Por estado, o Distrito Federal apresentou o
maior rendimento (R$ 3.679), seguido por São
Paulo (R$ 2.538) e Rio de Janeiro (R$ 2.287). Os
menores valores foram anotados no Maranhão
(R$ 1.072), Bahia (R$ 1.285) e Ceará (R$ 1.296).
Fonte: Agência Brasil

Dilma decide ir ao Senado
para apresentar defesa no
processo de impeachment
A presidenta afastada Dilma Rousseff
decidiu comparecer ao julgamento final do
processo de impeachment no Senado para tentar
evitar seu afastamento definitivo do cargo.
Segundo a assessoria de Dilma, ela aguarda que os
presidentes do Senado, Renan Calheiros (PMDBAL), e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro
Ricardo Lewandowski, definam a data.
Lewandowski vai presidir as sessões em que será
decidido o futuro político da presidenta afastada.
O julgamento está previsto para começar
no próximo dia 25, às 9h. Na sessão em que for
permitido se pronunciar, Dilma deve responder às
possíveis dúvidas de senadores e reafirmar os
argumentos de defesa às acusações de ter
cometido crimes de responsabilidade contra a Lei
Orçamentária e a guarda e o legal emprego de
recursos públicos. As denúncias foram motivadas
pela publicação de três decretos presidenciais de
abertura de créditos suplementares e operações
com bancos públicos, em 2015.
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De acordo com a acusação, os decretos
foram editados em desacordo com a meta fiscal
vigente e sem a autorização do Congresso
Nacional. A defesa argumenta que os textos têm
respaldo da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2015
e que não houve dolo da presidenta, que teria
apenas seguido recomendações técnicas e
jurídicas de outros órgãos.
Ontem (17), ao chegar ao Senado para se
reunir com Lewandowski e com líderes
partidários, Renan Calheiros declarou a jornalistas
que espera que o julgamento final do processo de
impeachment da presidenta afastada seja
concluído em quatro dias. O afastamento
definitivo de Dilma exige que, no mínimo, 54 dos
81 senadores, ou dois terços dos parlamentares,
votem pela condenação.

mobilizar a sociedade para discutir os casos de
violência.
Participou da sessão, a própria Maria da
Penha Maia Fernandes, a quem a lei deve o nome.
Em 1982, ela sofreu duas tentativas de assassinato
por parte do então marido. Na primeira, depois de
um tiro nas costas, ficou paralítica. Maria da
Penha enfrentou luta judicial de quase 20 anos
para vê-lo punido.
Fonte: Agência Senado

Fonte: Portal EBC

Congresso celebra 10 anos
da Lei Maria da Penha
O Congresso Nacional realizou nesta
quarta-feira (17) sessão solene pela passagem do
10º aniversário da Lei Maria da Penha ( Lei
11.340/2006). Na abertura da sessão, o presidente
do Senado, Renan Calheiros, observou que a lei é
a legislação mais conhecida da população
brasileira.
Na sessão solene, ocorreram ainda os
lançamentos do Portal do Observatório da Mulher
contra a Violência, mantido pelo Senado, e
também de folder com pesquisa inédita sobre
violência e participação política feminina, além de
um concurso de vídeos por celular. O objetivo das
ações é incentivar o protagonismo da mulher e

TST suspende liminar que
impedia a demissão de
500 empregados na JBS
O Tribunal Superior do Trabalho (TST)
suspendeu a liminar que barrava as demissões de
trabalhadores da unidade do Frigorífico JBS
(Friboi), em Presidente Epitácio, no interior
paulista, afetando cerca de 500 funcionários da
empresa.
Após a decisão do TST - que suspendia a
liminar proferida pela juíza Andreia Nogueira
Rossilho de Lima, em favor do pedido feito por
pelo Ministério Publico do Trabalho (MPT) no final
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do mês passado - a JBS ofereceu em audiência
uma contraproposta ao representes do sindicato,
que a considerou irrisória. “Uma contraproposta
irrisória. Vão oferecer R$ 1,2 mil de indenização
para alguns”, afirmou a entidade.
Conforme o presidente do Sintiapp, Roberto
Moreira, “nós pedimos estabilidade aos
trabalhadores, manter as pessoas prestes a se
aposentar ou que pagasse uma compensação a
título previdenciário”, frisando ainda que “o JBS
mostrou mais uma vez que realmente seu maior
interesse é promover a demissão dos
trabalhadores e fechar a unidade de Presidente
Epitácio”. A audiência terminou sem acordo, e um
novo encontro foi intermediado pela juíza.
Fonte: Comunicação CONTRICOM

Semana da Execução
Trabalhista: empresas e
trabalhadores têm até 9
de setembro para indicar
processos
Empresas e trabalhadores que possuem
processos em fase de execução na Justiça do
Trabalho da 10ª Região (Distrito Federal e
Tocantins) têm até o dia 9 de setembro para
solicitar a inclusão das ações judiciais na pauta da
sexta edição da Semana Nacional da Execução
Trabalhista, que acontecerá de 19 a 23 de
setembro, promovida pelo Conselho Superior da
Justiça do Trabalho (CSJT).

O objetivo da iniciativa é promover um
engajamento nacional para solucionar processos
com dívidas trabalhistas. As partes interessadas
em tentar negociar durante a Semana devem
entrar em contato com a Coordenadoria de Apoio
ao Juízo Conciliatório e Execuções Especiais pelo
telefone (61) 3348-1765 ou pelo e-mail
nupic@trt10.jus.br indicando o número do
processo e a Vara Trabalhista na qual ele está
tramitando.
Neste ano, o slogan adotado para o evento
é “A justiça só é efetiva quando realizada por
inteiro”. Segundo o coordenador da Comissão
Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista,
ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, a
iniciativa é muito importante e oportuna.
“Queremos que as partes recebam os valores que
lhes são devidos em processos já julgados pela
Justiça do Trabalho, mas que ainda não foram
pagos”, comentou.
O que é execução? - A execução trabalhista
é a fase do processo em que se impõe o
cumprimento do que foi determinado pela Justiça,
o que inclui a cobrança forçada feita a devedores
para garantir o pagamento de direitos. A fase de
execução só começa se houver condenação ou
acordo não cumprido na fase de conhecimento,
em que se discutiu ou não a existência de direitos.
A execução trabalhista é considerada um
dos grandes gargalos da Justiça. Em muitos casos,
mesmo assinado um acordo, algumas empresas
deixam de cumpri-lo. Em outras situações, as
partes divergem quanto ao valor da dívida e
apresentam uma série de recursos para contestar
os cálculos, o que atrasa a conclusão dos
processos.
Fonte: TRT 10ª Região
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semelhantes na empresa, não se tendo nenhuma
notícia nesse sentido.
Com esses fundamentos, os julgadores
confirmaram a improcedência dos pedidos
condicionados ao reconhecimento da doença
como acidente do trabalho.

Perícia previdenciária não
vincula conclusões da
perícia trabalhista
O fato de o INSS ter concedido auxílio
doença por acidente do trabalho a uma
trabalhadora não foi considerado suficiente para o
reconhecimento da doença ocupacional por ela
alegada. É que a perícia médica determinada pelo
juízo afastou essa possibilidade, concluindo se
tratar de doença degenerativa.
A opinião técnica da perícia previdenciária
não vincula as conclusões da perícia trabalhista,
considerou o desembargador Manoel Barbosa da
Silva, relator do recurso apresentado pela autora.
Acompanhando esse entendimento, a 5ª Turma
do TRT de Minas negou provimento ao recurso e
manteve a sentença que indeferiu todos os
pedidos de indenização formulados na
reclamação.
A perícia médica determinada pelo juízo
afastou qualquer possibilidade de os problemas
na coluna da reclamante terem sido causados pelo
trabalho de arrematadeira de fogos realizado na
reclamada. Após minucioso exame médico, o
perito concluiu se tratar de patologia degenerativa
sem nexo de causalidade com o trabalho. Ele
diagnosticou a patologia como osteoartrose,
apontando não se tratar de hérnia de disco.
Nesse contexto, a conclusão alcançada foi
a de que a reclamante não é portadora de doença
ocupacional e, apesar das oscilações que enfrenta,
está apta para o trabalho e para as atividades da
vida comum. Ademais, ponderou o relator que se
a doença fosse mesmo relacionada ao trabalho,
certamente haveria diversos outros casos

Fonte: TRT 3ª Região

Participação em greve
lícita e pacífica não motiva
dispensa por justa causa
No julgamento realizado na 1ª Vara do
Trabalho de Sete Lagoas, o juiz Tiago dos Santos
Pinto da Motta considerou abusivo o ato de uma
siderúrgica que dispensou seu empregado por
justa causa após a participação dele em greve
lícita e pacífica. O magistrado enfatizou que a
aplicação da justa causa exige a ocorrência de um
fato grave o suficiente para tornar inviável o
vínculo de emprego, o que não aconteceu no
caso. "A justa causa, por ser a penalidade máxima,
com repercussões na vida social e histórico
profissional do empregado, deve ser comprovada,
identificando-se conduta grave apta a inviabilizar
a continuidade da relação de emprego",
completou.
A dispensa do autor por justa causa foi
motivada pela participação do empregado em
movimento grevista ocorrido no dia 23/01/2015,
quando trabalhadores da empresa paralisaram o
alto-forno e o setor de carvão por cerca de quatro
horas. A siderúrgica sustentou que não houve
uma paralisação escalonada de atividades e que
todos os setores de trabalho paralisaram ao
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mesmo tempo, trazendo prejuízos para o setor
produtivo da empresa. Afirmou ainda que o exempregado trabalhava no setor de descarga de
carvão e sua função era a de abastecer de carvão
o alto-forno, matéria-prima e combustível
indispensável ao processo produtivo, cuja
paralisação expôs a risco a integridade física de
todos os trabalhadores da fábrica, além de ter
causado prejuízos financeiros para a empresa.
Ao analisar as provas produzidas no
processo, o julgador constatou que o movimento
grevista tinha por objetivo demonstrar a
insatisfação dos empregados com os atrasos no
pagamento de salários e adiantamentos. A
preposta
da
empresa
confirmou
essas
informações. A partir dos depoimentos das partes
e das testemunhas, o juiz constatou também que
o prejuízo à empresa e o risco de explosão e de
lesão à integridade física dos demais empregados
foi causada pela paralisação do setor de produção,
do alto-forno, e não do setor de descarga de
carvão, no qual o autor trabalhava.
Na avaliação do magistrado, o empregador
não pode punir com a pena máxima o empregado
que apenas participa de greve para reivindicar
seus direitos ou melhorias das condições de
trabalho. Ademais, o juiz apurou que a siderúrgica
é, de fato, descumpridora das obrigações
contratuais, pois foram várias as irregularidades
praticadas, inclusive o atraso do pagamento de
salários, sendo esse o motivo da paralisação no
dia 23/01/2015.
Para o juiz, ficou evidenciado que a
siderúrgica agiu com excesso ao dispensar o
trabalhador por justa causa, pois o ato praticado
por ele, considerado falta grave pela empresa,
nada mais é do que o exercício regular de um
direito garantido pela Constituição. Além disso, o

magistrado observou que a siderúrgica não
produziu qualquer prova concreta acerca dos
prejuízos que alega ter sofrido em razão da
paralisação do setor no qual o ex-empregado
trabalhava. Conforme enfatizou o julgador, não
importam, nesse caso, o grau de participação do
trabalhador e a importância desse setor da
empresa para a cadeia produtiva, pois a
ilegalidade da punição está no abuso do poder
diretivo da empregadora em retaliação ao
exercício regular do direito constitucional de
greve.
Com base nesse posicionamento, o juiz
sentenciante considerou abusiva e ilegal a
dispensa por justa causa realizada com o intuito
de retaliar o empregado em função do exercício
do direito de greve, condenando a empresa ao
pagamento das parcelas típicas da dispensa
imotivada. O TRT mineiro confirmou a sentença
nesse aspecto.
Fonte: Âmbito Jurídico
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