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Brasil perdeu 1,3 milhão
de empregos na indústria
entre 2013 e 2016
A crise econômica em 2014, 2015 e 2016
levou a indústria brasileira ao menor número de
empregados desde 2007. No fim de 2016, o setor
empregava 7,7 milhões de pessoas – 1,3 milhão a
menos que o pico atingido em 2013, quando mais
de 9 milhões de pessoas trabalhavam nas
indústrias do país.
Os dados fazem parte da Pesquisa
Industrial Anual Empresa (PIA Empresa), que foi
divulgada quinta-feira (21) pelo Instituto Brasileiro
de Geografia Estatística (IBGE).
Para o gerente da pesquisa, Jurandir
Oliveira, os resultados mostram uma queda
substancial no emprego em 2016. A retração
anual foi a terceira consecutiva no número de
vagas e teve uma intensidade menor que a de
2015. Depois do pico atingido em 2013, o Brasil
perdeu 2,55% das vagas em 2014, em relação a
2013; 7,46% em 2015/2014; e 4,92% em
2016/2015. Se comparado a 2013, 2016 soma
uma queda de 14,3%.
Em números absolutos, a atividade
industrial que mais fechou vagas foi a fabricação
de produtos minerais não metálicos. A perda de
56,5 mil vagas foi influenciada pela queda da
demanda do setor de construção civil, também
relacionada à crise econômica, explica Jurandir
Oliveira.

Em números relativos, no entanto, a
pesquisa informa que a indústria naval teve uma
queda de 49% do pessoal ocupado em apenas dois
anos. O setor tinha 61,5 mil vagas em 2014 e
fechou 2016 com 31,5 mil. Grande parte dessa
queda ocorreu no estado do Rio de Janeiro, onde
23 mil vagas foram fechadas, e o contingente de
31 mil trabalhadores caiu para apenas 8 mil.
"O pessoal ocupado hoje representa 26%
do que tínhamos em 2014. É pouco mais de um
quarto do que foi medido em 2014", disse
Jurandir, que acrescentou dados sobre o valor
gerado pelo setor. "A produção de 2016 é 29% da
produção de 2014. É uma queda de pouco mais de
70% na produção".
A atividade da indústria com o maior
número de empregados em 2016 continuou sendo
a Fabricação de Produtos Alimentícios, que tinha
1,7 milhão de postos de trabalho em 2016, após
um crescimento de 0,75% sobre 2015. A indústria
de alimentos responde por 22% das vagas da
indústria, e, segundo Jurandir Oliveira, é mais
resistente a condições econômicas desfavoráveis.
"A indústria de alimentos sofre uma
influência muito grande do próprio crescimento
da população. Esse setor é mais resistente porque
a
demanda
é
sempre
crescente
independentemente até das condições mais
econômicas.
Ela
cresce
quase
que
vegetativamente".
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Em termos de valor produzido pela
indústria, a fabricação de produtos alimentícios é
a que mais agrega à economia na maior parte dos
estados, incluindo São Paulo, onde responde por
18,2% do total. Somente no Rio de Janeiro,
Espírito Santo e Pernambuco essa atividade não
está entre as três mais importantes da indústria.
Menos empresas e investimentos - Outro
dado que mostra a crise no setor é a queda no
número de empresas, que chegou a 323,3 mil,
depois de quatro anos seguidos de retração. Em
2013, o Brasil tinha 334,9 mil empresas ativas.
Entre 2015 e 2016, a redução do número
de indústrias de extração de minerais não
metálicos chegou a mais de um quinto (21,02%).
Por outro lado, as indústrias de manutenção,
reparação e instalação de máquinas e
equipamentos tiveram um aumento percentual de
13,62% no número de empresas ativas.
Os dados gerais também mostram queda
nos investimentos, que recuaram de R$ 193,3
bilhões em 2015 para R$ 185,9 bilhões em 2016.
Dois anos antes, em 2014, a indústria brasileira
investiu R$ 245,9 bilhões.
Para o ano de 2017, Jurandir explica que a
expectativa dos pesquisadores é que os resultados
da pesquisa acompanhem os números da
economia. No ano passado, o PIB interrompeu a
trajetória de queda e cresceu 1%, mas o
crescimento foi puxado pelo crescimento de 13%
na agropecuária, que teve uma safra recorde. A
indústria ficou estável, sem crescimento.
"A tendência é que a pesquisa de 2017 vá
refletir o que a conjuntura já demonstrou, tanto
para o lado do PIB quanto as estatísticas setoriais
da indústria que a gente divulga mensalmente".
Fonte: Agência Brasil

TST aprova Instrução Normativa
sobre normas processuais
introduzidas pela Reforma
O Pleno do TST aprovou na quinta-feira (21) a
Instrução Normativa 41/2018, que explicita normas de
direito processual relativas à Lei 13.467/2017 (Reforma
Trabalhista). De acordo com o texto aprovado, a
aplicação das normas processuais previstas pela
reforma é imediata, sem atingir, no entanto, situações
iniciadas ou consolidadas na vigência da lei revogada.
Assim, a maioria das alterações processuais não se
aplica aos processos iniciados antes de 11/11/2017,
data em que a Lei 13.467 entrou em vigor.
O documento aprovado é resultado do
trabalho de uma comissão composta de nove ministros
do TST instituída em fevereiro para analisar as
alterações introduzidas na CLT. As instruções
normativas não têm natureza vinculante, ou seja, não
são de observância obrigatória pelo primeiro e pelo
segundo graus. Contudo, elas sinalizam como o TST
aplica as normas por elas interpretadas.
Direito processual - Segundo o ministro
Aloysio Corrêa da Veiga, que presidiu os trabalhos da
comissão, o foco foram as questões de direito
intertemporal, ou seja, a definição do marco inicial
para a aplicação da nova lei. “O objetivo foi assegurar
o direito adquirido processual, o ato jurídico
processual perfeito e a coisa julgada”, afirmou.
Seguindo essa metodologia, a Instrução
Normativa trata das alterações da CLT em temas como
prescrição intercorrente (artigo 11-A), honorários
periciais (artigo 790-B) e sucumbenciais (artigo 791-A),
responsabilidade por dano processual (artigos 793-A a
793-C), multa a testemunhas que prestarem
informações falsas (artigo 793-D), fim da exigência de
que o preposto seja empregado (artigo 843, parágrafo
3º) e condenação em razão de não comparecimento à
audiência (artigo 844, parágrafo 2º).
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O documento refere-se também a diversos
dispositivos relativos à fase de execução, como a não
exigência de garantia a entidades filantrópicas (artigo
884, parágrafo 6º).
Em relação à transcendência, a IN prevê que o
exame seguirá a regra já fixada no artigo 246 do
Regimento Interno do TST, incidindo apenas sobre
acórdãos de Tribunais Regionais publicados a partir de
11/11/2017.
As questões de direito material serão
discutidas caso a caso, no julgamento no primeiro e no
segundo graus, bem assim no julgamento dos recursos
sobre os temas que chegarem ao TST. A parte do
direito material constante da reforma é a que trata de
temas como férias, tempo à disposição do
empregador, teletrabalho, reparação por dano
extrapatrimonial, trabalho intermitente e extinção do
contrato por comum acordo. “Em relação a esses
temas, deverá haver uma construção jurisprudencial a
partir do julgamento de casos concretos”, explica o
ministro Aloysio.
Comissão - A comissão responsável pela
proposta da Instrução Normativa é composta dos
ministros Aloysio Corrêa da Veiga (presidente), Maria
Cristina Peduzzi, Vieira de Mello Filho, Alberto
Bresciani, Walmir Oliveira da Costa, Mauricio Godinho
Delgado, Augusto César Leite de Carvalho, Alexandre
Agra Belmonte e Douglas Alencar Rodrigues.
Em abril, a comissão apresentou suas
conclusões, em documento entregue ao presidente do
TST, ministro Brito Pereira. “Estivemos desde então
estudando, discutindo e aprimorando o texto”,
destacou o presidente, ao cumprimentar os nove
ministros por terem aceitado o encargo. O presidente
saudou também os demais ministros do Tribunal pelas
contribuições que ofereceram à comissão no período
de elaboração desse trabalho.
Fonte: TST

Proposta obriga assistência a
trabalhador analfabeto durante
demissão
A Comissão de Legislação Participativa da
Câmara dos Deputados aprovou proposta que
obriga a assistência a empregado analfabeto no ato
de demissão ou de rescisão do contrato de trabalho.
O objetivo é que o empregado receba orientações
sobre a existência e a regularidade de vários
documentos necessários para a realização do ato.
Pelo texto, esse auxílio deverá ser prestado
pelo sindicato, por autoridade do Ministério do
Trabalho ou, na ausência desses, por representante
do Ministério Público, da Defensoria Pública ou por
juiz de paz. Sem a assistência, o ato não será
considerado válido.
A medida constava na Sugestão 153/18 de
autoria do Sindicato dos Trabalhadores de Serviços
Gerais Onshore e Offshore de Macaé (RJ). Com a
aprovação no colegiado, a proposta foi
transformada no Projeto de Lei (PL) 10467/18. Antes
da reforma trabalhista (Lei nº 13.467/17), a CLT
previa a assistência do sindicato ou de autoridade
do Ministério do Trabalho como requisito de
validade da rescisão contratual, no caso de
empregados com mais de um ano de serviço. Com as
alterações na legislação, empregado e empregador
estarão desobrigados da homologação junto ao
sindicato, podendo acordar em formalizar o
desligamento
na
própria
empresa,
independentemente do tempo de serviço do
empregado.
Relator na comissão, o deputado Felipe
Bornier (Pros-RJ) defendeu a proposta, mas fez uma
alteração para retirar a obrigatoriedade de
assistência a trabalhadores maiores de 60 anos.
Fonte: Agência Câmara
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Construtora pagará férias a
carpinteiro afastado antes do
período concessivo

TRF3: profissão de
marmorista deve ser
reconhecida como especial
O desembargador federal Nelson Porfírio,
da Décima Turma do Tribunal Regional Federal da
3ª Região (TRF3), reconheceu como especial o
tempo de serviço de um segurado do INSS que
desempenhou a profissão de marmorista em
diversos períodos entre 1968 e 1971.
O magistrado entendeu comprovado que o
autor trabalhou como marmorista, conforme
anotações em sua carteira de trabalho (CTPS),
“sendo indiscutível que, no exercício da referida
atividade, o trabalhador encontra-se exposto a
agentes insalubres ocasionados não só pelo ruído,
mas também pela inalação de pó de mármore e
poeiras minerais oriundas do corte e polimento
das pedras”.
Como consequência, o desembargador
reconheceu a natureza especial das atividades
exercidas nos períodos relacionados, conforme
código 1.2.10 do Decreto n.º 53.531/64 e código
1.2.12 do Decreto n.º 83.080/79. No TRF3, a ação
recebeu o Nº 0004334-84.2011.4.03.6107/SP.
Fonte: TRF3

Um carpinteiro da Trato Construções Ltda., de
São Paulo (SP), receberá indenização relativa às férias
vencidas que não foram pagas por ele ter se
aposentado por invalidez quando o contrato de
trabalho estava suspenso por motivo de doença.
Segundo a Quarta Turma do TST, trata-se de direito
adquirido do empregado.
A empresa sustentou que as férias não foram
pagas porque o período concessivo ainda não havia se
esgotado quando o empregado foi afastado do
trabalho por doença, em março 2013. No ano seguinte,
ele foi aposentado por invalidez.
O TRT da 2ª Região (SP) manteve a sentença
que julgou improcedente o pedido de indenização. No
exame do recurso de revista do marceneiro ao TST, o
relator, ministro Alexandre Luiz Ramos, lembrou que,
de acordo com a jurisprudência do Tribunal, a
aposentadoria por invalidez durante o período
concessivo de férias não impede o pagamento de
férias vencidas, por constituir direito adquirido, o que
foi decidido por unanimidade.
Processo: RR-663-70.2015.5.02.0024
Fonte: TST
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