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Brasil, um dos 10 piores
países para trabalhadores,
continuará sendo
monitorado pela OIT
Confederação sindical divulgou lista em
que o Brasil figura pela primeira vez.
Associação afirma que lei precarizou
contratações.
Monitorado
pela
Organização
Internacional do Trabalho (OIT) por causa de sua
nova legislação, o Brasil foi incluído em uma lista
dos 10 piores países do mundo para os
trabalhadores, segundo a Confederação Sindical
Internacional (CSI), que divulgou nesta quartafeira (19) o seu Índice Global de Direitos. É a
primeira vez que o Brasil aparece entre os 10
piores, em uma relação com 145 países, avaliados
com base em 97 indicadores. A divulgação foi feita
durante a 108ª Conferência Internacional do
Trabalho, em Genebra.
Segundo a presidenta da Associação
Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho
(Anamatra), Noemia Porto, a OIT “instou o
governo brasileiro a um amplo diálogo com a
representação dos trabalhadores e dos
empregadores para que sejam analisados os
impactos da reforma e empreendidos esforços
para modificações ou aperfeiçoamentos que seja
necessários”. Ela avalia que a permanência do país
na lista de possíveis violadores de direitos mostra

a necessidade de um diálogo real, com
participação de representantes dos trabalhadores
e dos empregadores, para uma análise efetiva
sobre os efeitos da “reforma”.
A Anamatra entregou ao diretor-geral da
OIT, Guy Ryder, nota técnica sobre a lei, com um
balanço dos 18 meses de implementação. Para a
entidade, as alterações, além de não reduzir o
quadro de desigualdade social, precarizou as
modalidades de contratação, fez cair o número de
convenções e acordos coletivos e restringiu o
acesso dos trabalhadores à Justiça, o que também
fez cair a arrecadação de contribuições
previdenciárias.
A Comissão de Aplicação de Normas da OIT
decidiu que o Brasil deve permanecer sendo
monitorado devido a denúncias de que a
“reforma” trabalhista viola a Convenção 98 da
entidade, sobre direito de organização e à
negociação coletiva. A organização pediu ao
governo que faça mudanças, se necessário.
Embora não considere a decisão satisfatória, o
secretário de Relações Internacionais da CUT,
Antonio Lisboa, observou que a recomendação
“reforça o que tanto os trabalhadores como o
comitê de peritos disseram: não houve diálogo
social para aprovação da lei”.
Fonte: Rede Brasil Atual
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Convenção sobre assédios
moral e sexual no mundo do
trabalho é aprovada na OIT

Direito do Trabalho é tema
de debate na Comissão de
Direitos Humanos

A Organização Internacional do Trabalho
(OIT) aprovou a Convenção 190 que trata da
violência no mundo do trabalho. O texto aprovado é
fruto de um debate, iniciado por movimentos de
mulheres, que começou em 2009, na Confederação
Sindical Internacional (CSI), e venceu resistências
dos empregadores que consideravam o tema uma
questão a ser resolvida por políticas públicas.
“Parabéns a todos nós trabalhadores de todo
mundo que nessa histórica conferência, onde se
celebra também o centenário da OIT, conseguimos,
após um árduo trabalho, a adoção da Convenção
190 e a recomendação que lhe complementa, que
terá o papel de proteger os trabalhadores do setor
público e privado contra violências e assédios no
mundo do trabalho. A luta continua e viva os
trabalhadores”, comemorou a Diretora de Assuntos
da Mulher da NCST, Sônia Maria Zerino Silva.
O papel da Convenção - A Convenção terá o
papel de proteger todos os trabalhadores, do setor
público e privado, e casos externos como violências
sofridas no caminho do trabalho, ou por decorrência
dele.
Diversidade - Até mesmo na Conferência o
preconceito esteve presente: países africanos, além
de Rússia e Bielorrússia, ameaçaram deixar o
plenário caso o termo LGBT fosse incluído no texto.
Mas de acordo com a Convenção 190 da OIT,
no mundo do trabalho, a discriminação, as piadas
homofóbicas, as chacotas e perseguições a LGBT´s
serão consideradas agressões.

A Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (CDH) promove nesta
segunda-feira (24), a partir das 9h, audiência
pública interativa para debater o Direito do
Trabalho, ramo das ciências jurídicas que se ocupa
das relações trabalhistas.
Foram convidados para o debate o
presidente do Sindicato Nacional dos Auditores
Fiscais do Trabalho (Sinait), Carlos Silva, o vicepresidente da Associação Nacional dos
Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra),
Luiz Antonio Colussi, o subprocurador-geral do
Trabalho Cristiano Paixão e a representante do
Movimento
da
Advocacia
Trabalhista
Independente Eidy Lian Cabeza.
Também devem participar representantes
da Associação Nacional dos Procuradores do
Trabalho (ANPT), do Centro de Estudos Sindicais e
de Economia do Trabalho da Unicamp, da
Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas
(Abrat) e do Ministério da Economia.
Qualquer pessoa pode participar da
audiência pública interativa pelo portal do eCidadania ou pelo telefone 0800 612211.
Participe: http://bit.ly/audienciainterativa
Portal e-Cidadania: senado.leg.br/ecidadania
Fonte: Agência Senado

Fonte: NCST
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Votação da reforma da
Previdência pode começar
no mesmo dia de
concluídos os debates
Mais 20 deputados debateram na quartafeira (19) o parecer à reforma da Previdência (PEC
6/19), aumentando para 71 os que já falaram
nesta semana, totalizando 17 horas de discussão.
Alguns deputados que se inscreveram desistiram
de falar, mas a lista ainda tem 78 deputados
inscritos.
O presidente da comissão, deputado
Marcelo Ramos (PL-AM), chamou nova reunião
para a terça (25), às 9 h, e informou que será mais
rigoroso com os deputados que não estiverem no
momento em que forem chamados. Ele disse
ainda que nada impede que a votação comece no
mesmo dia em que for encerrada a discussão.
No segundo dia de debates, os deputados
se concentraram em fazer reivindicações ao
relator, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), que
já anunciou que apresentará voto complementar
na semana que vem. Segundo ele, serão feitas
correções de redação e alterações.
O deputado Professor Israel Batista (PV-DF)
defendeu a manutenção da regra atual para os

professores. Segundo ele, os professores
brasileiros trabalham 4 horas a mais que a média
mundial.
A deputada Adriana Ventura (Novo-SP),
por sua vez, acredita que não é necessária a
diferença de idade entre homens e mulheres. "Em
189 países, o Brasil é um dos poucos que ainda
não igualou as idades".
Tempo de contribuição - O deputado
Arlindo Chinaglia (PT-SP) avalia que os
trabalhadores terão dificuldade para cumprir o
novo tempo de contribuição de 20 anos. Só as
trabalhadoras rurais permaneceram com 15.
O deputado Fábio Henrique (PDT-SE)
sugeriu mudanças nos pedágios, que são o tempo
extra que o trabalhador precisa cumprir além
daquele que faltaria pelas regras atuais. A regra
proposta pelo relator prevê que trabalhadores do
regime geral e do regime próprio cumpram um
pedágio de 100%, ou seja, o dobro do tempo que
falta para se aposentar.
O deputado Camilo Capiberibe (PSB-AP)
sugeriu a taxação de grandes fortunas e a volta da
tributação sobre lucros e dividendos. "Nós temos
um número muito pequeno de pessoas, 0,07% do
total dos contribuintes, que têm o potencial de
gerar uma arrecadação anual de R$ 72 bilhões",
alertou.
O relator, deputado Samuel Moreira,
recebeu várias críticas por reduzir os repasses de
recursos do PIS/PASEP para o BNDES. Mas ele
explicou que muitas vezes o Tesouro Nacional tem
que garantir dinheiro para pagar outras despesas
custeadas pelo imposto, como o segurodesemprego. E isso ocorre a um custo maior que o
obtido pelo BNDES em seus empréstimos.
Fonte: Agência Câmara
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Congresso instala
comissão da chamada “MP
da liberdade econômica”
A comissão mista criada para apreciar a Medida
Provisória (MP) 881/19 foi instalada nesta terçafeira (18). Na primeira reunião foi realizada as
eleições para presidente e vice-presidente da
comissão. Foram eleitos, respectivamente, o
senador Dário Berger (MDB-SC) e o deputado
Marco Bertaiolli (PSD-SP). Também foram
designados o relator, deputado Jerônimo
Goergen (PP-RS), e a relatora-revisora, senadora
Soraya Thronicke (PSL-MS).
Além disso, foi aprovado o plano de
trabalho que sugere a realização de uma
audiência pública na próxima semana e a entrega
do relatório no dia 2 de julho. Segundo o relator, a
comissão deverá trabalhar rapidamente para que
a MP seja votada daqui a 15 dias.
Conteúdo - A MP 881/19 institui a
Declaração de Direitos de Liberdade Econômica,
estabelecendo normas de proteção à livre
iniciativa e ao livre exercício de atividade
econômica, e disposições sobre a atuação do
Estado como agente normativo e regulador. O
objetivo é desburocratizar o empreendedorismo
no país.
A declaração reúne dez direitos para
situações concretas que possuem o objetivo de
alterar, em caráter emergencial, a realidade do
Brasil. O documento será considerado uma norma
a ser seguida nos direitos civil, empresarial,
econômico, urbanístico e do trabalho.
Fonte: Diap

Jornada de trabalho
controlada indiretamente
dá direito a hora extra
Funcionário com jornada de trabalho
controlada indiretamente tem direito a hora extra.
Assim entendeu a 7ª Turma do TRT da 4ª Região (RS)
ao condenar uma empresa de bebidas a pagar os
valores a um vendedor externo.
Ao ser contratado, o vendedor foi enquadrado
no art. 62, inciso I, da CLT, quando não há pagamento
de horas extras por não haver controle da jornada de
trabalho. Mas, para os desembargadores, as provas
produzidas no processo demonstraram que a empresa
não só podia como também controlava o horário de
trabalho do vendedor. Ele era obrigado a participar de
duas reuniões diárias e o roteiro de visitas era
prefixado pela empresa e monitorado on-line.
Conforme a magistrada, existem jornadas de
trabalho mais flexíveis, mas essas não se confundem
com a liberdade do trabalho externo em que
efetivamente não há possibilidade de fiscalização pelo
empregador. A 7ª Turma do TRT-4 concordou com os
parâmetros fixados pela juíza de primeiro grau e,
assim, o vendedor receberá as horas extras.
Fonte: Consultor Jurídico
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