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Segundo turno das
eleições municipais
mantém tendência do
primeiro

As abstenções e votos nulos e brancos também se
destacaram no segundo turno das eleições

O desempenho petista no segundo turno
confirmou a tendência de queda que já havia sido
apontada no primeiro turno. O partido não elegeu
nenhum dos sete candidatos com os quais disputou
neste domingo (30). Na região do ABC, onde
nasceu o partido, nenhum dos dois candidatos
conseguiram vitória.
No Recife, única capital em que disputou a
prefeitura no segundo turno, o PT viu o atual
prefeito Geraldo Júlio (PSB) vencer João Paulo (PT)
por uma grande margem de votos, quase 200 mil.
Já na gaúcha Santa Maria, a disputa foi apertada: o
petista Valdeci Oliveira perdeu para o tucano
Pozzobom por apenas 226 votos.
Candidatos petistas também disputaram
em Mauá (SP), Anápolis (GO), Juiz de Fora (MG) e
Vitória da Conquista (BA).
PSDB - Por outro lado, o maior rival do
Partido dos Trabalhadores, o PSDB conseguiu
eleger 14 das 19 prefeituras que disputou em
segundo turno. Os tucanos concorreram em oito
capitais e venceram em cinco delas: Porto Alegre
(RS), Belém (PA), Maceió (AL), Porto Velho (RO) e
Manaus (AM).

Além disso, embora tenham sido derrotados em
Belo Horizonte (MG), residência eleitoral do
presidente do partido, senador Aécio Neves, os
tucanos tiveram bom desempenho no ABC
paulista. Em São Bernardo do Campo (SP), cidade
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Orlando
Morando (PSDB) ganhou com 59% dos votos
válidos.
Em Santo André, Paulo Serra (PSDB) teve
78% dos votos, enquanto o petista Carlos Grana
alcançou apenas 21%. Os tucanos levaram ainda
Ribeirão Preto, cidade do ex-ministro da Casa Civil
Antonio Palocci, com Duarte Nogueira sendo eleito
por 56% dos votos válidos.
PMDB - Já o PMDB, maior partido do país,
elegeu prefeitos de três das seis capitais que
disputou: Goiânia (GO), com Iris Rezende sendo
eleito prefeito pela quarta vez; Florianópolis (SC),
com Gean Loureiro; e Cuiabá (MT), com Emanuel
Pinheiro.
No total, o partido levou oito das 15 cidades
que disputou no segundo turno. Em Macapá (AP),
residência eleitoral do ex-presidente da República
e uma das principais lideranças peemedebistas,
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José Sarney, o partido perdeu a disputa da
prefeitura para a Rede.
Comparação com 2012 - Em 2012, quando
a ex-presidenta Dilma Rousseff ainda governava, o
desempenho do PT nas eleições municipais foi
muito superior ao de agora. O partido tinha eleito,
naquele ano, 630 prefeitos em primeiro tuno, e
levou 21 para o segundo turno. Desses, oito foram
eleitos.
Mantendo a tendência de crescimento já
apresentada no primeiro turno desta eleição, o
PSDB continuou em trajetória ascendente neste
segundo turno em relação a 2012. Nas últimas
eleições, o partido elegeu 686 prefeitos em
primeiro turno e enviou 17 para o segundo turno,
tendo eleito oito prefeitos na segunda fase. Este
ano, foram eleitos 14 dos 19 candidatos tucanos
que disputaram o segundo turno.
Nas eleições municipais passadas (2012), o
PMDB elegeu 1.015 em primeiro turno e disputou
com 16 candidatos o segundo turno, elegendo mais
seis. Agora, o partido disputou o segundo turno
com 15 candidatos e conquistou oito prefeituras.
Fonte: Agência Brasil

Supremo Tribunal
restringe direito de greve
do servidor público
O Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de
seis votos a quatro, decidiu na última quinta-feira
(27), que servidor público não pode fazer greve. Isso
mesmo. Apesar de ser um direito constitucional de
primeira grandeza, daqueles que faziam a

Constituição brasileira ser reconhecida e festejada
mundo afora, a greve deixou de existir.
A maioria do tribunal entendeu que o
gestor público tem o dever de cortar o pagamento
dos grevistas. Ou seja, se o servidor entrar em
greve, para protestar por melhores condições de
trabalho, por igualdade de gênero, contra o
arrocho, pela democracia, pela saúde, pela
segurança, pela educação, ficará sem salário.
Não importa se a reivindicação é justa. Não
importa se é um direito. Não importa se não é
abusiva. Não importa.
Repercussão geral - Ao final do julgamento
foi aprovada a seguinte tese de repercussão geral:
“A administração pública deve proceder ao
desconto dos dias de paralisação decorrentes do
exercício do direito de greve pelos servidores
públicos, em virtude da suspensão do vínculo
funcional que dela decorre, permitida a
compensação em caso de acordo. O desconto será,
contudo, incabível se ficar demonstrado que a
greve foi provocada por conduta ilícita do Poder
Público”. Há pelo menos 126 processos suspensos
à espera dessa decisão.
Repercussão geral é a uniformização da
interpretação constitucional, sobre temas conexos,
sem exigir que o STF decida múltiplos casos
idênticos sobre a mesma questão constitucional.
Vácuo Legislativo - A decisão do Supremo
está fundada no fato de o Congresso, desde a
promulgação da Constituição de 1988, ainda não
ter regulamentado o direito de greve do servidor
público.
Há várias proposições em discussão nas
duas Casas do Legislativo — Câmara e Senado —, e
uma das mais importantes em tramitação no
Congresso é o Projeto de Lei do Senado (PLS)
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710/11, do senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDBSP), líder do governo na Casa, que regula o direito
de greve no serviço público, lembrando que a
proposta impõe a suspensão do pagamento dos
dias não trabalhados como uma das consequências
imediatas da greve.
Desse modo, até que o Poder Legislativo
aprove uma proposição sobre o assunto fica
valendo a decisão do Supremo, com repercussão
geral, para a três esferas de governo — União,
estados e municípios — e também para os três
poderes — Executivo, Legislativo e Judiciário.
Terceirização - No dia 9 de novembro, o STF
vai apreciar o Recurso Extraordinário (RE) 958.252,
com repercussão geral. O julgamento é
ansiosamente aguardado, na medida em que o
debate nele veiculado tem o potencial de
efetivamente alterar os rumos da extensão que
tem sido dada à Súmula 331/TST, que regula o
trabalho terceirizado.
Fonte: Diap

Supremo marca para dia
9/11 julgamento sobre
terceirização de atividadefim
A polêmica questão da terceirização será
julgada pelo Supremo Tribunal Federal no próximo
dia 9 de novembro. O caso a ser analisado é o
Recurso Extraordinário 958.252, que teve a
repercussão geral decretada no ARE 713.211 e é
relatado pelo ministro Luiz Fux.
A ação foi movida pela Celulose Nipo
Brasileira (Cenibra) contra acórdão da 8ª Turma do

Tribunal Superior do Trabalho, que negou
provimento a recurso da empresa e considerou
ilícita a terceirização promovida por ela. Consta nos
autos que a companhia transferiu ilegalmente
parte de sua atividade-fim para reduzir custos.
Para condenar a companhia, a 8ª Turma do
TST usou a Súmula 331, que obriga o tomador de
serviço a assumir as obrigações trabalhistas caso a
empresas terceirizada não cumpra com o contrato
de trabalho firmado com os empregados. Segundo
o colegiado, "o entendimento pacificado na
Súmula nº 331, IV, do TST tem por objetivo evitar
que o empregado seja prejudicado devido à
inadimplência por parte da empresa prestadora
dos serviços, tendo por pressuposto a existência de
culpa in eligendo e in vigilando".
Para a Procuradoria-Geral da República, em
manifestação
na
Arguição
de
Preceito
Fundamental 324, que também trata do tema,
permitir a terceirização das atividades-fim das
empresas transforma o trabalho em mercadoria e
o ser humano em “mero objeto”.
Isso, segundo a PGR, viola a proteção à
relação de emprego que foi consolidada no artigo
7º da Constituição Federal. O procurador-geral da
República, Rodrigo Janot, que assina a peça,
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argumentou que a tese firmada pelo TST
“encontra-se em sintonia com a Constituição da
República e contribui para sua concretização
material”.
Regulação necessária - O próprio
presidente do TST, ministro Ives Grandra Martins
Filho, defende a regulamentação da terceirização.
“Não adianta ficar com briga ideológica de que não
pode terceirizar na atividade-fim, só meio. Não
existe mais a empresa vertical, em que você tem do
diretor ao porteiro, todo mundo faz parte do
quadro da empresa. Hoje, você funciona com
cadeia produtiva. A gente precisa urgentemente de
um marco regulatório”, disse em entrevista ao
jornal O Globo.
Em outra entrevista, concedida à ConJur, o
ministro afirmou ser preocupante que o tema
tenha tido a repercussão geral reconhecida por
causa “das decisões substancialmente restritivas
do TST”. “O que vejo, no entanto, é a jurisprudência
do TST ampliar superlativamente o conceito de
atividade-fim, no que tenho sido vencido, para
abarcar, por exemplo, call center de empresas de
telefonia, pelo simples uso do telefone, quando tal
atividade tem sido terceirizada por empresas
aéreas, hospitais e demais seguimentos do
mercado.”
Sobre a análise do tema pelo Supremo, o
presidente do TST destaca que, se o STF entender
que atividade-fim também pode ser terceirizada,
será preciso um marco regulatório sobre o assunto.
“Acredito que um marco regulatório para a
terceirização seja necessário, especialmente no
que diz respeito ao setor público, onde os abusos
são mais notáveis. Atualmente, apenas a Súmula
331 do TST funciona como parâmetro, o que é
notoriamente insuficiente, já que até fiscais do
trabalho passam a ser juízes, interpretando o que

seja atividade-fim e atividade-meio, para efeito de
fixação da licitude da contratação.”
A questão da regulamentação da
terceirização não é nova. Tanto é que tramita no
Congresso há 12 anos o Projeto de Lei 4.330/2004.
A iniciativa, atualmente no Senado, caso aprovada,
permitirá que as empresas terceirizem qualquer
área de sua estrutura, seja atividade-meio ou fim.
Também definirá que as companhias são solidárias
em processos por descumprimento de leis
trabalhistas, além de serem obrigadas a recolher os
respectivos
tributos
da
atividade
antecipadamente.
Mudança na relação sindical - Se a
terceirização for devidamente regulamentada, os
sindicatos serão fortemente impactados, pois a
representação dos funcionários pelo mesma
entidade sindical só ocorrerá quando contratante e
contratada estiverem na mesma categoria
econômica. Há também precedente do TST que
levanta essa questão.
Ao julgar o RO-18-89.2015.5.21.0000, a
Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SDC) do
TST definiu que a categoria profissional para
enquadramento sindical é definida pela vinculação
ao empregador, e não pelo tipo de trabalho ou
atividade exercida pelo empregado.
Especificamente sobre os terceirizados, o
relator do caso, ministro Maurício Godinho
Delgado, ressaltou que eles são fornecidos a
distintos tomadores de serviços, às vezes
integrantes de categorias econômicas sem
qualquer similitude entre si.
Fonte: Consultor Jurídico
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Portador de doenças
agravadas pelo trabalho
receberá indenização
Por entender que as condições de trabalho
foram determinantes para o agravamento de
doenças degenerativas apresentadas pelo
reclamante, a Primeira Turma do Tribunal Regional
do Trabalho (TRT) da 11ª Região (Amazonas e
Roraima) deu provimento parcial a recurso
ordinário do autor e reformou sentença
improcedente, condenando a reclamada São Pedro
Transportes Ltda. Ao pagamento de R$8 mil por
danos morais.
A empresa foi condenada, ainda, a pagar
indenização referente ao salário de 12 meses de
estabilidade acidentária, nos termos da Súmula
378 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), com
repercussão sobre férias, 13º salário e FGTS.
A sentença improcedente baseou-se em
laudo pericial, no qual o médico perito concluiu
que as doenças no joelho direito do autor, que
exerceu a função de motorista de caminhão do tipo
caçamba truck, são de natureza degenerativa. De
acordo com o laudo, as atividades desempenhadas
durante cinco anos de contrato de trabalho não
desencadearam ou agravaram as patologias
apresentadas pelo ex-funcionário, ou seja, não
possuem nexo de causalidade ou concausalidade.
Coube à desembargadora Eleonora Saunier
Gonçalves prolatar o acórdão, fundamentando-se
no entendimento de que há nexo concausal entre
as doenças no joelho e as condições de trabalho do
motorista, atualmente com 63 anos de idade. O
recorrente subia e descia da cabine do caminhão,
de aproximadamente um metro de altura, 20 vezes

ao dia, sendo plausível que após cinco anos de
trabalho a enfermidade tenha decorrido, no
mínimo, de uma concausa, ou seja, as atividades
laborais contribuíram para o agravamento do
doença,
argumentou
a
desembargadora,
acrescentando que a culpa da empresa se
caracteriza pela negligência, pois não tomou as
medidas cabíveis para evitar que as doenças do
trabalhador fossem agravadas por condições
ergonômicas inadequadas.
Além disso, a prolatora destacou que o
perito não respondeu a alguns quesitos
apresentados pelo advogado do reclamante, os
quais seriam importantes para a resolução da lide.
Assim, considerando que o autor tinha 55 anos na
admissão, laborou como motorista de caminhão
caçamba/truck para a reclamada pelo período
aproximado de cinco anos e seis meses,
permanecendo sentado por longos períodos,
realizando movimentos que exigiam esforço de
seus joelhos, tais como a entrada e saída da cabine
do veículo por meio de escada, bem ainda, por ser
portador de osteopenia e possuir lesão crônica e
degenerativa na articulação do joelho, conforme
observado pelo perito judicial, verifica-se a
existência de nexo concausal entre as atividades
laborais do demandante e a enfermidade agravada
em razão daquelas, concluiu.
Processo 0000023-87.2015.5.11.0001
Fonte: Jusbrasil
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