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Pesquisa CNI-Ibope aponta
recuo na confiança do
governo de 8% para 6%
A Pesquisa CNI-Ibope, divulgada nesta
quinta-feira (28), apontou que o percentual de
confiança no governo Michel Temer recuou de
março para junho, passando de 8% para 6%, assim
como, em proporção inversa, cresceu o número
de pessoas, de 67% para 74%, que acreditam que
o restante do atual governo será ruim ou péssimo.
A insatisfação da população com o governo
também aumentou. A porcentagem de pessoas
que consideram o governo como ruim ou péssimo
passou de 72% para 79%, entre os 2 mil
entrevistados em 128 cidades brasileiras. Renato
da Fonseca, gerente executivo de Pesquisa e
Competitividade da CNI, destacou que a maior
insatisfação foi registrada na Região Nordeste e
entre os jovens com idades entre 16 e 24 anos.
Segundo o levantamento, os índices que
apontam a pior avaliação do governo são
resultados de uma redução no volume de pessoas
que consideravam a administração de Temer
como regular, de 21% para 16%, nesse mesmo
intervalo de tempo. A porcentagem de
entrevistados que classificam como ótimo ou bom
também caiu de 5% para 4%.
Mais de 75% dos entrevistados também
desaprovaram as políticas e ações do governo em
todas as nove áreas pesquisadas pela CNI. O

levantamento apontou, nesse ponto, apenas uma
mudança no ranking de melhores avaliadas, tendo
a segurança pública assumido o terceiro lugar
entre as melhores avaliadas, com 14% de
aprovação, antecipada pelas áreas de meio
ambiente (17%) e educação (15%).
Fonte: Agência Brasil

Fiscalização do trabalho
tem menor número de
auditores em 20 anos
Responsável por combater a prática de
trabalho escravo e infantil, por atuar para a
prevenção de acidentes e doenças do trabalho,
fiscalizar a arrecadação do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS), entre outras
atribuições, a auditoria-fiscal do trabalho passa
por uma situação difícil no país. De 3.644 cargos
existentes, 1.317 estão vagos. O número atual de
2.327 profissionais é o menor em 20 anos.
Esse sucateamento, aliado a uma redução
orçamentária praticada ano a ano, torna a
fiscalização uma ação “para inglês ver, porque, na
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prática, não tem condições”, nas palavras da vicepresidenta do Sindicato Nacional dos Auditores
Fiscais do Trabalho (Sinait), Rosa Maria Campos
Jorge.
Segundo a entidade, a melhor condição de
mão de obra da fiscalização do trabalho foi em
1996, quando a área chegou a ter 3.464 auditores.
O atual número de cargos é o mesmo de 1984. O
total de profissionais caiu até 2003, quando
chegou a 2.837, e teve recuperação até 2007,
atingindo 3.174. Desde então, o número foi
drasticamente reduzido. E pode ser ainda mais
nos próximos anos, já que cerca de 500
profissionais estão em condições de se aposentar
e continuam em atividade recebendo um abono
de permanência.
“O número é absolutamente insuficiente
para dar conta das demandas que temos. O
número de empresas aumentou muito, o de
trabalhadores também. Parece mesmo uma
estratégia de manter um quadro mínimo para
mostrar à Organização Internacional do Trabalho
(OIT) que se está cumprindo as convenções”,
avalia Rosa Maria. “É uma situação de descaso
descarado do governo brasileiro com os
trabalhadores”, acrescenta.
Hoje o país tem uma população
economicamente ativa de 104 milhões de
trabalhadores, segundo a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad), do IBGE. O artigo
10 da Convenção 81 da OIT estabelece que países
devem manter “quantitativo suficiente de
auditores-fiscais do trabalho em relação ao
número de estabelecimentos, de trabalhadores,
além de observar as exigências demandadas pela
complexidade de suas legislações trabalhistas”.
Em 2014, o Ministério Público do Trabalho
(MPT) entrou com ação na Justiça Federal

exigindo que o governo federal realizasse
concurso público para a contratação de 862
auditores-fiscais. O número correspondia aos
cargos vagos naquele ano. O último concurso para
área foi realizado em 2013, mas apenas 100
profissionais foram convocados.
Menos ações de fiscalização - Outra
reclamação dos auditores é a redução do
orçamento da fiscalização ano a ano. Em 2017, os
cortes chegaram a paralisar as ações de combate
ao trabalho escravo. Cerca de 70% da verba da
fiscalização foi congelada. Isso tudo resultou na
diminuição do número de ações e de
trabalhadores resgatados. Em 2016 foram 773
resgatados. Já em 2017, foram 550. “Para
complicar a situação, a MP (medida provisória)
839 (que redireciona recursos para subsidiar a
redução no preço do Diesel combustível) retira
quase R$ 2 milhões da fiscalização”, afirma a vicepresidenta do Sinait.
Os auditores já fizeram três denúncias
contra o governo brasileiro na OIT por causa da
situação da fiscalização. Na semana passada,
realizaram um dia nacional de mobilizações para
denunciar o desmantelamento do setor.
“Queremos que o governo, mas também a
sociedade, entenda os custos sociais do
sucateamento da fiscalização do trabalho. A
redução no combate ao trabalho escravo e ao
trabalho infantil é muito grave. Mas também leva
a um aumento nos acidentes de trabalho, cujos
custos oneram o sistema de saúde e a previdência
social”, conclui Rosa Maria.
Procurado, o Ministério do Trabalho não se
manifestou.
Fonte: Rede Brasil Atual
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Decreto reserva 30%
de vagas de estágio
os para negros
Pelo decreto assinado por Temer, em
cerimônia no Palácio do Planalto, a reserva de
30% das vagas para jovens negros em estágios e
programas de aprendizado será aplicada na
administração pública, autarquias, fundações
públicas e sociedades de economia mista
controladas pela União.
Fonte: Agência Brasil

Fachin libera para
plenário do STF pedido
de liberdade de Lula
O ministro Edson Fachin, do Supremo
Tribunal Federal (STF), liberou nesta quinta-feira
(28) para entrar na pauta de julgamentos do
plenário um pedido de liberdade feito pela defesa
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está
preso desde o dia 7 de abril em decorrência de
sua condenação em segunda instância pelo caso
do triplex no Guarujá.

Fachin já havia enviado o caso para
julgamento do plenário, na última segunda-feira
(25), mas havia também aberto prazo de 15 dias
para que a Procuradoria-Geral da República (PGR)
apresentasse manifestação, o que inviabilizava a
análise antes do recesso.
Nesta quinta, Fachin atestou que o caso
pode ser julgado a qualquer momento,
independentemente da manifestação da PGR.
Fica agora a cargo da ministra Cármen
Lúcia, presidente do STF, decidir quando pautar o
pedido. Há apenas uma sessão plenária, marcada
para sexta-feira (29), antes do recesso do
Judiciário. Os ministros só voltarão a se reunir em
8 de agosto. O prazo para Lula se registrar
candidato à Presidência é 15 de agosto.
No pedido ao STF, a defesa quer que seja
garantido a Lula o direito de recorrer em
liberdade, nas instâncias superiores, contra a
condenação. Esse direito já foi negado pelo
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4),
motivo pelo qual a defesa repetiu o pedido ao
Supremo.
Em paralelo, a defesa de Lula entrou nesta
quinta também com uma reclamação contra a
decisão que enviou o caso ao plenário, e não para
a Segunda Turma, onde Fachin tem sofrido
derrotas em casos da Lava Jato. Além dele,
integram o colegiado os ministros Dias Toffoli,
Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Celso de
Mello. Em abril, o plenário do STF negou um
habeas corpus de Lula por 6 a 5.
Fonte: Agência Brasil
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entre o depósito do cheque e a liberação do valor
não caracteriza inadimplência, diz o relator. O
voto foi seguido por unanimidade. Com
informações da Assessoria de Imprensa do TST.
RR-188-76.2016.5.10.0018
Fonte: Consultor Jurídico

TST: acordo judicial pode
ser pago com cheque no
último dia do prazo
Não existindo vedação expressa, é válido
pagar acordo judicial por cheque no último dia do
prazo. A decisão é da 6ª Turma do Tribunal
Superior do Trabalho ao reformar acórdão que
havia condenado um condomínio a pagar multa
por deixar de repassar R$ 30 mil a um antigo
empregado.
O acordo previa multa de 100% caso não
fosse quitado o valor. O representante do
condomínio assinou cheque, mas a controvérsia
surgiu porque isso foi feito no último dia do prazo.
Em embargos à execução, o trabalhador pediu a
aplicação da multa, alegando que só recebeu a
verba seis dias depois da data ajustada, após a
compensação bancária.
Por entender que o cheque equivale ao
pagamento à vista, o juízo da execução rejeitou o
pedido. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª
Região (DF e TO), contudo, aplicou a incidência da
multa. Segundo o TRT-10, o devedor que escolhe
saldar a dívida em cheque deve se planejar para
propiciar ao credor o resultado dentro do prazo
combinado.
Em recurso ao TST, o condomínio
argumentou que não havia no acordo nenhum
impedimento expresso. Alegou ainda que obrigar
a multa significaria enriquecimento sem causa do
trabalhador.
O relator, ministro Augusto César Leite de
Carvalho, reconheceu a falta de previsão de
pagamento em espécie e também disse que não
houve prejuízo efetivo ao empregado. A demora

TST afasta incidência de IR
sobre pensão mensal
vitalícia de empregado
Como a pensão mensal vitalícia
corresponde a uma indenização paga pela
incapacidade laborativa decorrente de lesão ou
acidente de trabalho, não constitui acréscimo
patrimonial. Com esse entendimento, a 4ª Turma
do Tribunal Superior do Trabalho afastou
incidência de Imposto de Renda sobre a pensão
mensal vitalícia de um bancário.
A empregadora havia sido condenada em
primeiro e segundo graus porque o homem ficou
incapacitado a partir de doenças osteomusculares
relacionadas ao trabalho. Com fundamento na
legislação que regulamenta o Imposto de Renda
(Decreto 3.000/1999), o TRT da 9ª Região (PR)
manteve o desconto sobre a pensão mensal, por
entender se tratar de parcela de natureza
continuada.
No recurso ao TST, o autor sustentou que a
lei afasta a incidência do IR sobre as indenizações
decorrentes de acidente de trabalho, o que inclui
as referentes aos valores vincendos (a vencer) da
pensão vitalícia. Segundo ele, tais verbas têm
natureza jurídica indenizatória, e não de renda.
A relatora, ministra Maria de Assis Calsing,
reconheceu que não incide Imposto de Renda
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sobre as indenizações por acidente de trabalho,
nos termos do artigo 6º, inciso IV, da Lei
7.713/1988, inclusive a pensão mensal da
incapacitação para o trabalho, que tem essa
origem.
A ministra afirmou que a jurisprudência do
TST já tem entendido que as indenizações por
danos morais e materiais têm caráter de
reparação e, por isso, não sofrem incidência do
imposto. Por isso, considerou que a corte de
origem violou a legislação.
Liberdade do juiz - O banco queria
derrubar ordem de constituição de capital para
garantir os repasses mensais. A ré disse que, por
apresentar notória capacidade econômica,
poderia substituir a medida pela inclusão do valor
em folha de pagamento.
De acordo com a relatora, porém, o Código
de Processo Civil de 2015 define que esse tipo de
determinação decorre da mera faculdade
atribuída ao julgador, quando devidamente
requerido pelo exequente, em razão da
necessidade de proteção aos interesses da vítima.
Isso deve ser analisado independentemente da
situação financeira da empresa, disse a ministra. O
voto foi seguido por unanimidade.
Fonte: Consultor Jurídico
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