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Pessoas desocupadas ou
subocupadas chegam a
16,4 milhões no Brasil
O Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) lançou novos indicadores do
mercado de trabalho. Entre os novos indicadores,
que são analisados dentro da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad
Contínua), está a subocupação por insuficiência de
horas trabalhadas.
Segundo o IBGE, a população brasileira em
idade de trabalhar, ou seja, acima de 14 anos, é
dividida em pessoas dentro da força de trabalho e
pessoas fora da força de trabalho. As pessoas
dentro da força de trabalho podem estar
trabalhando
(pessoas
ocupadas)
ou
desempregadas (ou seja, procuraram emprego
mas não conseguiram).
Subocupação - Entre as pessoas ocupadas
estão aquelas subocupadas por insuficiência de
horas trabalhadas, ou seja, aquelas que trabalham
menos de 40 horas semanais, mas gostariam de
trabalhar um período maior. De acordo com o
IBGE, os subocupados por insuficiência de horas
trabalhadas chegaram a 4,8 milhões no segundo
trimestre de 2016. No primeiro trimestre do ano,
esse contingente era de 4,2 milhões.
Já os desocupados, ou seja, pessoas que
procuraram emprego mas não conseguiram,
somaram 11,6 milhões no segundo trimestre, ante
os 11,1 milhões do primeiro trimestre. Juntando

os dois indicadores (subocupação e desocupação)
chega-se a um total de 16,4 milhões de pessoas
que ou não trabalham dentro do período que
gostariam ou estão desempregadas. No primeiro
trimestre, esse número era de 15,3 milhões.
A taxa de subocupação e desocupação em
relação ao total de pessoas na força de trabalho
subiu de 15% no primeiro trimestre para 16% no
segundo trimestre deste ano.
Força de trabalho potencial - Dentro do
total de pessoas em idade de trabalhar (14 anos)
também há aquelas que estão fora da força de
trabalho. O contingente dos fora da força de
trabalho é constituído por aqueles que não
querem trabalhar (pessoas fora da força de
trabalho potencial) e aquelas que querem
trabalhar, mas não procuram emprego ou não
estão disponíveis para o trabalho oferecido
(pessoas na força de trabalho potencial).
As pessoas na força de trabalho potencial
subiram de 5,4 milhões no primeiro trimestre de
2016 para 6,2 milhões no segundo trimestre deste
ano. A taxa de pessoas nessa categoria em relação
a todas que estão fora da força de trabalho
cresceu de 8,4% para 9,8%.
Somando-se
a
desocupação,
a
subocupação por horas insuficientes e a força de
trabalho potencial, o IBGE consegue analisar a
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subutilização da força de trabalho. A taxa de
subutilização é conseguida somando-se os três
indicadores e dividindo-se pela soma das pessoas
ocupadas (incluindo as subocupadas), das pessoas
desocupadas e da força de trabalho potencial.
Essa taxa subiu de 19,3% para 20,9%.
A jornada média de horas trabalhadas
ficou em 39,1 horas no segundo trimestre deste
ano. No segundo trimestre de 2012, a jornada
média era de 40,1 horas. Além disso, o IBGE
verificou que 2,8% dos ocupados tinham dois ou
mais trabalhos, enquanto que há quatro anos, o
percentual era de 3,5%.
Trabalhadores por conta própria - Outro
novo indicador da Pnad Contínua é o dos
trabalhadores por conta própria com Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). De acordo com
o IBGE, no segundo trimestre deste ano, entre os
22,9 milhões de trabalhadores por conta própria,
apenas 4,4 milhões (ou 19,3% do total) estavam
registrados no CNPJ. No primeiro trimestre, eram
4,6 milhões entre 23,2 milhões (20%).
Fonte: Agência Brasil

Maia diz que Previdência
só terá reforma se for bem
entendida pela sociedade
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia,
disse nesta quinta-feira (13) que a necessidade da
reforma da Previdência precisará ser bem
compreendida pela sociedade para o texto ser
aprovado.
“A gente precisa dar uma satisfação muito
clara para a sociedade por que razão a reforma da

Previdência será feita. Se a sociedade não
compreender, o governo não terá êxito no
Plenário da Câmara”, afirmou, pouco antes de sair
para uma reunião com o presidente da República,
Michel Temer.
Maia assumirá interinamente a Presidência
da República por uma semana, a partir de amanhã
(14), quando Temer sairá para sua quarta viagem
internacional desde que assumiu o cargo.
Segundo Maia, os brasileiros precisam
entender que a União ficará insolvente sem a
reforma da Previdência. “O endividamento vai
crescer a tal ponto, que ninguém mais vai querer
financiar a dívida brasileira, e o governo não vai
ter dinheiro para pagar nem salário, nem
aposentadoria e nenhum serviço.”
Corrida de obstáculos - A mudança nas
regras da aposentadoria deve chegar ao
Congresso somente após a votação em segundo
turno da PEC do Teto dos Gastos Públicos
(Proposta de Emenda à Constituição 241/16),
prevista para 24 ou 25 de outubro.
“Essas reformas são como corrida com
obstáculos. Se você cair no primeiro, não tem o
segundo. Então vamos terminar bem o primeiro
obstáculo, que é o teto dos gastos públicos, para a
gente poder entrar no segundo. Até porque o
segundo é mais polêmico, é mais confuso de
compreensão”, disse Maia.
Reforma política - Maia também
comentou que o nome do deputado Lúcio Vieira
Lima (PMDB-BA) está cotado para assumir a
presidência da comissão que será formada na
Câmara para debater a reforma política. Hoje
cedo, Maia anunciou que o deputado Vicente
Cândido (PT-SP) será o relator do colegiado.
Fonte: Agência Câmara
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Temer diz que PEC do Teto
de Gastos pode ser revista
em 4 ou 5 anos
O presidente da República, Michel Temer,
disse nesta quinta-feira (13) a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 241, que prevê teto
para os gastos públicos por 20 anos, poderá ser
revista daqui a “quatro, cinco ou seis anos”, a
depender da situação do país.
“Fixamos 20 anos, que é um longo prazo.
Mas eu pergunto: não se pode daqui quatro,
cinco, seis anos; de repente o Brasil cresce,
aumenta a arrecadação e pode se modificar isso?
Pode. Propõe uma nova emenda constitucional
que reduz o prazo de dez anos para quatro,
cinco”, disse Temer em entrevista à jornalista
Miriam Leitão, exibida na noite de hoje pela
Globonews.
Para Temer, está sendo disseminada uma
ideia de que a lei promove um “engessamento” da
economia e que não poderia ser alterada pelo
Congresso Nacional. “O país não ficará engessado
em função do teto. Agora, se até dez anos não foi
possível, quem estiver no poder daqui dez anos
vai propor o que deve ser feito. Mas volto a dizer,
não significa que daqui quatro, cinco anos o
Congresso não possa rever essa matéria”.
Sobre a questão do orçamento da saúde e
educação, o presidente disse que o limite para os
gastos não é definido por área e que a intenção do
governo é priorizar essas áreas. “Diferentemente
do que se pensa, o que ocorre é o seguinte: o teto
é global, para as despesas em geral. Não é um
teto para a educação, um teto para a saúde, um

teto para cultura e um teto para justiça”, disse
Temer.
“Então, quando dizemos que será revisável
a cada orçamento apenas pela inflação, não
significa que não pode ser além da inflação. Nosso
horizonte é prestigiar saúde, educação, o
investimento. Veja que criamos um setor especial
de concessões e, eventualmente, privatizações,
exatamente para gerar emprego”, completou.
PEC 241 - A PEC 241, que fixa um teto para
os gastos públicos por 20 anos, é considerada uma
pauta prioritária para o governo Temer.
No início desta semana, o plenário da
Câmara aprovou em primeiro turno, por 366 votos
a 111 e duas abstenções, a PEC 241/16. O governo
considera que a batalha mais difícil foi vencida. A
oposição diz que a lei, se aprovada, vai provocar
redução de investimentos na saúde e na
educação.
Fonte: Agência Brasil
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Falta de pagamento do
INSS por empresa não
exime empregado do
desconto de sua cotaparte
A Primeira Turma do Tribunal Superior do
Trabalho não conheceu do recurso de um
empregado da Antenas Comunitárias de Cambé
S/C Ltda., do Paraná, que pretendia que a
empresa fosse responsabilizada pelo pagamento
integral dos encargos previdenciários decorrentes
do contrato de trabalho por não tê-lo registrado e,
portanto, recolhido as contribuições no prazo
legal. A decisão segue a jurisprudência do TST no
sentido de que, embora o empregador seja
responsável pelos descontos e recolhimentos das
parcelas previdenciárias e fiscais, o empregado
deve arcar com a sua cota-parte.
Com insucesso nas instâncias do primeiro e
segundo graus, o empregado, auxiliar técnico,
recorreu ao TST alegando que é do empregador a
responsabilidade pelos encargos trabalhistas e
fiscais quando deixa de registrar o empregado. O
recurso fundamentou-se nos artigos 33, parágrafo
5º, da Lei 8.212/91, 8º da CLT e 186 do Código
Civil.
Mas o relator do recurso, ministro José
Roberto Freire Pimenta, explicou que, embasado
no exame do artigo 43 da Lei 8.212/91, o TST
editou a Orientação Jurisprudencial 363 da
Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais
(SDI-1), segundo a qual, "embora seja do
empregador a responsabilidade pelo recolhimento

dos valores fiscais e previdenciários, é do
empregado a responsabilidade pelo débito
correspondente, cabendo-lhe suportar os
descontos devidos".
Assim, considerou correta a decisão do
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (PR),
por estar em consonância com a jurisprudência do
TST. A decisão regional manteve a sentença da
Vara do Trabalho de Cambé (PR) que não
reconheceu a responsabilidade exclusiva da
empresa pelo pagamento das contribuições
previdenciárias.
A
decisão
foi
por
unanimidade. Processo: RR-15-96.2010.5.09.0242
Fonte: TST

Defesa genérica não
afasta aplicação da multa
do artigo 467 da CLT
A perda do emprego, somada à sonegação
das parcelas trabalhistas decorrentes, é um fato
social de muita relevância e que pode trazer sérios
desdobramentos à vida do trabalhador. Assim,
visando reprimir a conduta do empregador que,
mesmo reconhecendo o débito trabalhista ao seu
ex-empregado quando demandado perante a
Justiça Trabalhista, permanece inadimplente,
nossa legislação estipulou a multa do artigo 467
da CLT. Esse dispositivo legal determina que, em
caso de rescisão do contrato de trabalho, o
empregador deve pagar ao empregado, na data
do comparecimento à Justiça do Trabalho, a parte
incontroversa das verbas rescisórias, sob pena de
serem devidas estas com acréscimo de 50%.
Assim, somente as parcelas sobre as quais haja
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fundada controvérsia não serão abrangidas por
essa multa em caso de inobservância da
determinação legal.
Mas e se o empregador nega dever as
parcelas pedidas pelo trabalhador, apresentando
defesa genérica em juízo? Nesse caso, a
apresentação de defesa genérica, somada à
ausência de pagamento das verbas rescisórias no
prazo legal ou na primeira audiência, não será
capaz de livrar o empregador do pagamento da
multa do artigo 467 da CLT. Com esse
entendimento, a 9ª Turma do TRT mineiro,
acompanhando
entendimento
da
desembargadora Maria Laura Franco Lima de
Faria, deu provimento ao recurso de quatro
empregados para condenar a empregadora ao
pagamento da multa celetista.
No caso, os trabalhadores afirmaram que,
apesar de dispensados, não haviam recebido as
verbas rescisórias. E apresentaram TRCTs que não
registravam o pagamento de nenhuma dessas
verbas, estando todas as rubricas zeradas. A
empregadora, apesar de devidamente intimada,
não compareceu à audiência em que deveria
apresentar defesa e, por essa razão, foi
considerada revel. Uma das tomadoras defendeuse alegando que o pagamento das verbas
rescisórias havia sido feito no prazo legal. Essa
mesma defesa foi estendida à outra tomadora de
serviços dos trabalhadores.
Diante da ausência de negativa da
prestação de serviços em favor das duas
tomadoras, bem como da ausência de
impugnação dos TRCTs juntados, a julgadora não
teve dúvidas de que a argumentação defensiva
genérica não serve como pretexto para afastar a
aplicação da multa do artigo 467/CLT, já que
inexiste controvérsia válida e razoável acerca do

direito às verbas rescisórias. Nesse quadro, a
relatora deferiu o acréscimo de 50% sobre todas
as parcelas rescisórias concedidas na decisão de
1º grau. O entendimento foi acompanhado pelos
demais julgadores da Turma.
Fonte: Âmbito Jurídico
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