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Emprego na construção sobe após três anos de queda 
 

São Paulo - Após 33 meses de queda consecutivas, o nível de emprego na construção 
volta a subir. Em julho, houve alta de 0,07% ante a junho. Apesar do avanço pontual, em 
12 meses a queda é de 10,3% e na comparação com julho de 2016, a redução chega a 
12,63%. 

No sétimo mês do ano houve a contração de 1.677 trabalhadores, o que fez o estoque 
somar 2,457 milhões para 2,458 milhões. Ao se desconsiderar os efeitos sazonais, o 
emprego registrou queda é de 0,44% em julho na comparação com junho (-10.887), 
chegando a 34 baixas em sequência. 

Para o presidente do SindusCon-SP, José Romeu Ferraz Neto, o número positivo de julho 
não indica tendência de reversão. "Pontualmente houve alguma melhora em segmentos 
como preparação de terrenos e obras de infraestrutura, mas a tendência geral do nível de 
emprego continuará declinante até o final deste ano." 

De acordo com Ferraz, "tanto a atividade da construção imobiliária como a da 
infraestrutura seguirão em queda em 2017, em função da falta de investimentos públicos e 
privados em volumes suficientes para reativar de forma robusta o nível de emprego da 
construção.  

Com o reaquecimento do mercado imobiliário e a volta de aportes em infraestrutura, 
esperamos melhora em 2018." 

Em julho, ante junho, registraram alta os segmentos Infraestrutura (1,04%), Preparação de 
terreno(0,81%) e Engenharia e Arquitetura (0,77%).  

Na outra ponta, Obras de instalação e Incorporação de imóveis tiveram baixa de 1,32% e 
0,27%.  

Em 12 meses, todos segmentos apresentam queda, puxados pelos ramos Imobiliário (-
13,6%), Obras de acabamento e (-11,97%). 

Da redação 
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MP da reforma trabalhista adota teto do INSS para cálculo de 
indenizações 
 
Governo federal prepara ajustes na nova legislação do trabalho, que entra em vigor em novembro, 
para reforçar o que já está previsto em leis, como as restrições à contratação de autônomos 

 

Brasília - O teto das indenizações determinadas pela Justiça do Trabalho por danos morais 
a favor dos trabalhadores poderá chegar no máximo a R$ 276 mil, com base em 50 vezes 
o maior benefício previdenciário mensal pago pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro 
Nacional), de R$ 5.531,31. Haverá também restrições à contratação de autônomos pelas 
empresas. Somente será permitida a profissões que possam firmar esse tipo de prestação 
de serviços, com base em leis federais cujos textos autorizam até contratos de 
exclusividade, a exemplo de representante comercial e caminhoneiro. 
 
O DCI apurou que essas são duas das oito alterações da reforma trabalhista que serão 
inseridas em medida provisória a ser editada pelo governo para modificar dispositivos da 
reforma trabalhista, cujo texto passa a entrar em vigor a partir do próximo dia 11 de 
novembro. 

Outra alteração obrigará o empregador a efetuar o recolhimento das contribuições 
previdenciárias e do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e fornecer ao 
empregado um comprovante do cumprimento dessas obrigações. As sugestões ao texto 
da MP, que estão sob a análise da Casa Civil e do Ministério do Trabalho, foram 
elaboradas pelo líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), e pelo relator da 
matéria na Câmara, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN). 

Superindenizações 

A alteração do teto das indenizações por danos morais, também chamadas de 
extrapatrimoniais, contou com apoio de Jucá e Marinho. No texto sancionado, está previsto 
que o limite das indenizações era o equivalente a 50 salários contratuais. Ou seja, se um 
trabalhador ganhasse R$ 2.000,00, só poderia receber indenização de até R$ 100 mil. 

Marinho apoiou a alteração, de acordo com texto enviado por sua assessoria. "O 
importante é a existência de parâmetros para o dano extrapatrimonial. O teto do RGPS 
[Regime Geral da Previdência Social] pode ser um bom parâmetro. Inclusive já utilizamos 
em outros dispositivos da lei. O que não é factível é permanecer sem um parâmetro", 
disse. 

Para o advogado trabalhista Maurício Corrêa da Veiga, conselheiro da seção da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) do Distrito Federal, a fixação de teto para indenizações 
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por danos morais pode levar à interpretação de que está sendo tolhida a autoridade do 
magistrado. O principal propósito é coibir superindenizações. "O que acontece na prática é 
fixação de valores sem o menor critério ", comentou Veiga. Citou o caso de empresa 
condenada a pagar R$ 1 milhão porque o trabalhador teve roubados pertences que 
estavam em um armário. "O Tribunal Superior do Trabalho tem analisado com cautela e 
prudência as indenizações astronômicas, como o roubo dos pertences, baixando para R$ 
50 mil." 

Contestações 

O Ministério Público do Trabalho considera a reforma trabalhista (MPT) inconstitucional. 
No caso dos autônomos, critica a permissão na nova lei. "É o que ocorre com a proposição 
legislativa em análise, que visa afastar a relação de emprego pela mera formalização de 
contrato de trabalho autônomo, desconsiderando a desigualdade material entre as partes, 
que vicia as declarações de vontade, mesmo quando presentes os requisitos da relação 
de emprego." Quanto ao limite de indenização por danos morais, o MPT afirma na mesma 
nota que a reforma trabalhista busca tarifar o dano moral. Isso já foi considerado 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar ação sobre a Lei de Imprensa. 

Ajustes 

As reivindicações da base foram atendidas e o texto passou sem alterações, evitando o 
retorno à Câmara. Aprovado no dia 12/7, a maior modificação nos 70 anos da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) foi sancionada pelo presidente Michel Temer no 
dia seguinte. 

Entre os ajustes combinados por governo e parlamentares, está o que se refere à jornada 
de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, que só pode ser estipulada mediante 
acordo coletivo. Haverá ainda alterações para reforçar que a comissão de empregados 
não poderá substituir sindicatos. Também será vedado trabalho em local insalubre de 
lactantes e gestantes independentemente do grau de insalubridade, exceto por médico do 
trabalho. E a definição do local insalubre e prorrogação de jornada de trabalho e sua caixa 
só poderão ser decididas por acordo coletivo da categoria. Já o empregado efetivo terá 
quarentena de 18 meses para migrar do contrato determinado para o contrato de trabalho 
intermitente, com jornada variável. Também haverá o fim da multa de 50% no caso de falta 
do trabalhador. 

Abnor Gondim 

 
 
(Fonte: DCI – 13/09/2017) 
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A lenta reação do emprego na indústria paulista 
 
Pela primeira vez desde 2013 a indústria paulista acumulou um saldo positivo de empregos nos 
primeiros oito meses do ano 

 
O Estado de S.Paulo 
Pela primeira vez desde 2013 a indústria paulista acumulou um saldo positivo de 
empregos nos primeiros oito meses do ano. De janeiro a agosto, foram criadas 5,5 mil 
vagas, com o que o nível de emprego no setor aumentou 0,26% em relação a igual 
período de 2016. A última variação positiva nessa comparação havia sido registrada em 
2013, ano que antecedeu ao início da recessão causada pelos erros e irresponsabilidades 
da política econômica do governo Dilma Rousseff. Esse dado, que consta da pesquisa de 
nível de emprego no Estado de São Paulo realizada mensalmente pela Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), confirma a tendência apontada por estatísticas 
de emprego mais amplas, como o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged) do Ministério do Trabalho e a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad) Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que abrangem 
todo o País. De acordo com o Caged, a indústria de transformação contratou liquidamente 
12.594 pessoas em julho. Nos sete primeiros meses do ano, o saldo de novos empregos 
no setor, em todo o País, foi de 35.900. 

Esses números confirmam que o emprego na indústria começa a responder à recuperação 
da produção. O ritmo, porém, é lento, como mostram dados mais recentes, entre eles os 
relativos ao Estado de São Paulo, o mais industrializado País. 

Na variação acumulada de 12 meses, o nível de emprego na indústria paulista vem caindo 
de maneira ininterrupta desde meados de 2012. Mas os últimos números sugerem que o 
quadro pode estar mudando, deixando para trás o período de seguidos cortes de pessoal. 
Ainda não se registram, porém, contratações em quantidade expressiva, pois a criação de 
empregos “é a última variável a reagir”, observou o diretor do Departamento de Pesquisas 
e Estudos Econômicos da Fiesp, Paulo Francini. O motivo dessa lentidão é a existência de 
uma capacidade ociosa ainda alta, consequência da virulência com que a crise econômica 
afetou a atividade industrial. Por isso, na comparação mensal, o nível de emprego na 
indústria de São Paulo ainda é oscilante. Em agosto, por exemplo, houve queda de 0,11% 
em relação a julho, com o fechamento de 2,5 mil postos de trabalho. Na comparação com 
agosto de 2016, a queda foi de 3,26%, com o fechamento de 73,5 mil vagas. 

 
(Fonte: Estado de SP – 13/09/2017) 
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DECISÕES 
 
 

 
 

 

TST condena hospital de SP 
 

- A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou recursos do Hospital e 
Maternidade 8 de Maio, de São Paulo, contra decisão que reconheceu o vínculo de 
emprego de um médico plantonista. 

No último deles, embargos declaratórios, a empresa tentava demonstrar que o profissional 
teria seus horários tomados com serviços prestados a outros hospitais, mas, segundo a 
Turma, os fatos alegados eram contemporâneos à relação de emprego, e deveriam ser 
comprovados na apresentação da defesa. 

O médico afirmou, na reclamação trabalhista, que realizava plantões semanais, em escala 
de 24 horas às segundas-feiras, terças e quintas, e de 12 horas às quartas, sextas e 
domingos, recebendo salário, mas sem registro na carteira de trabalho.  

O hospital não negou os plantões, mas disse que a prestação de serviços era autônoma, e 
que o profissional comparecia quando necessário e sem exclusividade, pois atendia em 
outros locais. 

No TST, o hospital alegou fato fato superveniente ao julgamento o surgimento de 
documentos que demonstrariam o cumprimento de jornadas em outros locais, o que foi 
afastado pelo relator, ministro Hugo Carlos Scheuermann. /Agências 

 
(Fonte: DCI – 13/09/2017) 
 


