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Serviços puxa criação de vagas em agosto  
 
Por Edna Simão 

Embalado por sinais de retomada da economia brasileira, o país registrou em agosto o 
quinto mês consecutivo de criação de postos de trabalho. O saldo positivo no mês 
passado foi de 35.457 empregos com carteira assinada, puxado pelos setores de serviços 
(23.299), comércio (10.721) e indústria da transformação (12.873). Apesar de ser o melhor 
desempenho para meses de agosto desde 2014 (101.425), o resultado veio abaixo da 
expectativa média de estimativas de economistas consultados pelo Valor Data, que era de 
criação de 47,2 mil vagas. No acumulado do ano, a geração líquida de emprego foi de 
163.417. Em 12 meses encerrados em agosto, a perda de vagas ainda é de 544.658.  
 
O coordenador de estatísticas do Ministério do Trabalho, Mario Magalhães, afirmou que a 
tendência é o saldo líquido do emprego em setembro seja melhor do que o apurado em 
agosto. "A sazonalidade dos meses de setembro e outubro é positiva. A expectativa, de 
acordo com sazonalidade, é que setembro seja melhor que agosto", disse o coordenador. 
Magalhães não se comprometeu com previsão de número positivo do emprego para o ano 
porque o resultado do emprego nos meses de dezembro ser sempre uma "caixinha de 
surpresa". "Quem tiver uma vela pode acender, quem tiver uma Ave Maria pode rezar. Não 
dá para dizer que não vai ser negativo. Em nenhum momento poderemos dizer isso".  
 
O presidente Michel Temer comemorou em sua rede social os dados de agosto que, 
segundo ele, apontam para a manutenção da geração do emprego no país. "O emprego 
com carteira assinada continua a crescer", disse o presidente. "O Brasil voltou a crescer e 
a empregar", disse o presidente.  
 
Sob a ameaça de conturbação política com nova denúncia da Procuradoria-Geral da 
República (PGR), o Palácio do Planalto vai concentrar esforços na propagação de 
indicadores de retomada da confiança e de perspectiva de crescimento econômico para 
municiar defensores do governo do presidente Michel Temer. Na avaliação do 
coordenador-geral de estatísticas, um dos destaques do Caged de agosto, considerando a 
variação percentual em relação ao estoque do mês anterior, foi o desempenho no setor da 
indústria da transformação. Enquanto a abertura líquida de 35.457 vagas em agosto 
representa um crescimento de 0,09% em relação a julho, os 12.873 postos adicionados 
pela indústria da transformação representam aumento de 0,18% no mesmo período.  
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No caso do setor de serviços, a variação foi positiva em 0,14%, com a geração de 23.299 
empregos, seguida pela do comércio, de 0,12%, ou 10.721 postos de trabalho, e pela 
perda de 0,75%, ou 12.412 empregos, no segmento agrícola de um mês para o outro. "O 
destaque do resultado foi a indústria de transformação. Teve saldo bastante positivo. 
Atendendo, reagindo positivamente à demanda de fim de ano", explicou Magalhães. "Em 
termos relativos, foi o que mais cresceu, generalização de expansão de emprego por 
setores de atividade". Por outro lado, o setor que teve forte perda de emprego em agosto 
foi o da Agricultura (-12.412). Magalhães explicou que o comportamento está relacionado 
ao fim do ciclo do café em Minas Gerais. "Existe finalização de ciclo positivo no Sudeste e 
que será iniciado no Nordeste (cana-de-açúcar e frutas)", contou.  
 
Do total de 35.457 postos criados no país, 19.964 foram no Nordeste; 5.935 no Sul; 4.655 
no Centro-Oeste; 3.275 no Norte; e 1.628 no Sudeste. Em agosto, o Estado de São Paulo 
foi o que mais gerou empregos com 17.320 postos de trabalho com carteira assinada, 
seguido por Santa Catarina (6.130) e Ceará (4.975). Os piores resultados foram de Minas 
Gerais, com o fechamento de 9.445 vagas; seguido por Rio de Janeiro (-3.400) e Espírito 
Santo (-2.847). O Caged mostrou ainda que o salário médio real de admissão subiu está 
subindo. Em agosto, o salário médio real de admissão foi de R$ 1.495,07. No mesmo mês 
do ano passado, esse valor correspondia a R$ 1.409,96. (Colaborou Bruno Peres, de Brasília) 
 
 
 

Trabalhadores se manifestam a favor da Riachuelo  
 
Por Cibelle Bouças 

Funcionários da Guararapes, dona da varejista de moda Riachuelo, e de confecções 
terceirizadas e empresários das confecções realizaram na tarde de ontem uma 
manifestação em Natal contra a ação movida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) 
em desfavor da Guararapes. A manifestação foi feita em frente à sede do MPT, em Natal, 
e durou cerca de uma hora. Flávio Rocha, presidente da Guararapes, disse ao Valor que 
cerca de 6 mil pessoas participaram do protesto. O jornal "Tribuna do Norte" informou 5 
mil. Cerca de 100 ônibus fretados pela Guararapes transportaram os manifestantes até o 
local.  
 
O Ministério Público do Trabalho informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que 
encerrou o expediente às 15h, em função do protesto, e que não iria se manifestar sobre o 
assunto. Em vídeos publicados na internet, manifestantes seguravam cartazes com frases 
como "Seridó repudia a ação movida pelo MPT RN", "+ emprego - MPT RN", e "# mexeu 
com painho mexeu com nós tudinho". Esta, em referência a Nevaldo Rocha, fundador da 
Guararapes e pai de Flávio Rocha. "Essa manifestação foi muito marcante, porque mostra 
uma mudança de direção. O conflito hoje não é mais entre capital e trabalho. A 
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unanimidade dos trabalhadores foi se manifestar contra a decisão de um órgão que 
supostamente os defende", disse Rocha. O executivo acrescentou que a manifestação foi 
realizada sem sindicatos, sem central sindical, e que a decisão de participar dos protestos 
foi de livre escolha dos empregados da companhia. "Os trabalhadores manifestaram de 
forma legítima o seu desejo de que o Ministério Público do Trabalho pare como essa 
ação", afirmou Rocha.  
 
O Ministério Público do Trabalho move uma ação pública contra a Guararapes, na qual 
pede indenização de R$ 37,7 milhões e exige que a companhia assuma a 
responsabilidade solidária sobre empregados contratados por 50 oficinas de costura que 
produzem para o grupo. Segundo o MPT, os empregados das confecções têm 
remuneração mais baixa e menos direitos trabalhistas que os empregados diretos da 
Guararapes.  
 
O empresário alega que os salários são semelhantes na fábrica da Guararapes e nas 
confecções terceirizadas. Na avaliação de Rocha, a produção terceirizada nas confecções 
está em linha com a nova legislação sobre a terceirização do trabalho.  
 
Em nota, a Guararapes informou ontem que mantém contratos regulares de prestação de 
serviço com oficinas de costura do Rio Grande do Norte e que esses vínculos obedecem a 
normas do programa Pró-Sertão, criado pelo governo do Estado, em parceria com 
SEBRAE, SENAI e FIERN (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte).  
 
"Pelos termos dos contratos, as empresas terceirizadas se comprometem a cumprir 
algumas obrigações, inclusive a de respeitar integralmente a legislação trabalhista, o que é 
verificado por meio de auditorias periódicas em suas instalações", disse a empresa, na 
nota.  
 
A Ação Civil Pública ajuizada pelo MPT, na visão da Guararapes, questiona indevidamente 
a regularidade desses contratos e também não aciona as demais empresas participantes 
do Pró-Sertão, que mantêm contratos com as oficinas de costura, tais como Hering, Toli e 
RM Nor.  
 
A Guararapes cita o deputado federal Rogério Marinho (PSDB/RN) como seu apoiador, 
além de Antônio Jácome (Podemos), Beto Rosado (PP), Fábio Faria (PSD), Felipe Maia 
(DEM) e Walter Alves (PMDB). Os senadores do PMDB José Agripino e Garibaldi Filho 
estão a favor da empresa, segundo a nota. 
 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 22/09/2017) 
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Brasil abre 35,4 mil vagas formais de trabalho em agosto e tem 
quinto resultado positivo seguido 
 
BRASÍLIA - O Brasil teve criação líquida de 35.457 vagas formais de emprego em agosto, 
segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado nesta 
quinta-feira pelo Ministério do Trabalho, no quinto resultado consecutivo no azul. O dado 
veio abaixo da expectativa de abertura de 50 mil vagas, segundo pesquisa Reuters feita 
com a analistas, mas representou a melhor performance para o mês desde 2014, quando 
foram abertas 101.425 vagas, na série sem ajustes. O desempenho favorável foi puxado 
principalmente pelo setor de serviços, com abertura de 23.299 postos. Aparecem também 
como destaques positivos a indústria da transformação (+12.873 vagas), comércio 
(+10.721) e construção civil (+1.017). Na ponta negativa, figuraram os setores da 
agricultura (-12.412), serviços industriais de utilidade pública (-434) e indústria extrativista 
mineral (-135). No acumulado dos oito primeiros meses do ano, foram criados 163.417 
postos formais, dando respaldo à avaliação de lenta e gradual recuperação da economia. 
No mesmo período de 2016, haviam sido fechadas 651.288 vagas. Em 12 meses, o saldo 
segue no vermelho, com fechamento de 544.658 postos. Segundo dados mais recentes 
divulgados pelo IBGE, a taxa de desemprego no Brasil recuou para 12,8 por cento no 
trimestre encerrado em julho, resultado melhor do que o esperado mas ainda impulsionado 
sobretudo pelo aumento do emprego informal. (Por Marcela Ayres) 
 

Caged: salário de admissão teve aumento real de 11,58% nos 
últimos 12 meses 
 
BRASÍLIA - O salário médio de admissão com carteira assinada aumentou 11,58% acima 
da inflação, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, 
divulgado nesta quinta-feira, 21, pelo Ministério do Trabalho. Em agosto, o valor alcançou 
R$ 1.495. No acumulado do ano, o ganho real é de 5,3%. No entanto, ainda é significativa 
a diferença em relação ao salário de demissão, que alcançou R$ 1.709 em agosto. "O 
volume de pessoas que permanecem procurando emprego no mercado ainda é bastante 
elevado. O salário médio de admissão está sendo valorizado, mas a aproximação com o 
de demissão ainda não é sentida pela forte oferta de mão de obra", afirmou o 
coordenador-geral de Estatísticas do Ministério do Trabalho, Mário Magalhães. Ele 
ressaltou que há um movimento cada vez maior de generalização na geração de 
empregos em vários setores e regiões. 
 
(Fonte: DCI – 22/09/2017) 
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Reforma da CLT e dano moral 

No primeiro semestre de 2017 pedidos de danos morais aparecem em 188,9 mil processos, situando-
se na 14.ª posição dos assuntos mais recorrentes da Justiça do Trabalho 

 
O Estado de S.Paulo 

Apesar de a Justiça do Trabalho estar abarrotada de ações envolvendo pedidos absurdos 
de ressarcimento de dano moral, as associações de juízes trabalhistas continuam 
criticando as medidas adotadas pela reforma trabalhista para acabar com expedientes 
usados por trabalhadores para tentar auferir renda indevida à custa dos empregadores. 

No direito do trabalho, o dano moral resulta de uma causa constrangedora, que pode 
ocorrer por meio de palavras, atos e gestos de superiores hierárquicos. Numa advertência, 
por exemplo, não é incomum que o supervisor de uma determinada área de uma empresa 
repreenda – elevando a voz – um trabalhador que cometeu algum equívoco. O dano moral 
se configura quando há desproporção entre o tom e a forma da repreensão e o erro 
cometido. 

O problema é que, como a fronteira entre o tom respeitoso e o tom desrespeitoso é fluida, 
raramente baseada em provas fundamentadas, os empregados – industriados por 
advogados espertos – podem reclamar que qualquer medida disciplinar adotada pelos 
empregadores enseja dano moral. Com isso, esse instituto jurídico acabou sendo 
banalizado e estimulou a litigância de má-fé. 

No Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 2.ª Região, com jurisdição sobre a Grande São 
Paulo e a Baixada Santista, há pedidos de indenização em cerca de 10% das 488 mil 
ações protocoladas em 2016.  

Segundo o Tribunal Superior do Trabalho (TST), no primeiro semestre de 2017 pedidos de 
danos morais aparecem em 188,9 mil processos, situando-se na 14.ª posição dos 
assuntos mais recorrentes da Justiça do Trabalho. 

Como entre as justificativas invocadas para justificar “dor moral, com sofrimento 
indenizável” há até a alegação de falta de opções de suco nas refeições, alguns TRTs 
passaram a entender que “dissabor, aborrecimento, mágoa ou sensibilidade exacerbada 
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estão fora da órbita do dano moral, por não terem intensidade suficiente para romper o 
equilíbrio psicológico do trabalhador”. 

Na mesma linha, a reforma da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) aprovada há dois 
meses pelo Congresso introduziu duas inovações para coibir a litigância de má-fé e 
desestimular pedidos de dano moral embasados em argumentos risíveis. A primeira 
impede que herdeiros de trabalhadores ajuízem processos por dano moral contra os 
empregadores. 

A segunda inovação foi estabelecer quatro níveis de indenização, segundo sua gravidade, 
vinculando-os à remuneração das vítimas de danos morais. Para os casos de natureza 
leve, a indenização é de até três vezes a última remuneração.  

Nos casos de natureza média, de até cinco salários. Para os casos graves, são vinte 
salários. E, para os casos gravíssimos, cinquenta vezes a última remuneração. No caso de 
reincidência, o valor da indenização poderá ser dobrado. 

Apesar de as duas inovações reforçarem a segurança jurídica nas relações trabalhistas, 
elas foram mal recebidas por associações de juízes. Esquecendo-se de que uma nova lei 
se sobrepõe à jurisprudência firmada com base na lei antiga, elas alegam que a primeira 
inovação colide com o entendimento dos atuais ministros do TST sobre a matéria.  

E reputam a segunda inovação de inconstitucional, por ferir o princípio do livre 
convencimento da magistratura. 

Também afirmam que a imposição de quatro níveis de indenização introduz uma 
“classificação por castas” em matéria de danos morais. “O juiz tem de ter liberdade para 
dizer qual será a compensação”, diz o presidente da Associação Nacional dos Magistrados 
da Justiça do Trabalho, Guilherme Feliciano. 

Nenhum desses argumentos é convincente. Deixar a fixação dos valores ao livre-arbítrio 
dos juízes é sempre arriscado, já que vários, por viés ideológico, justificam a imposição de 
indenizações milionárias em nome da justiça social – e não por questões técnico-jurídicas.  

Além disso, o estabelecimento de critérios objetivos tem a vantagem de deixar claro aos 
trabalhadores o que podem ou não receber numa ação por dano moral e de propiciar às 
empresas um cálculo mais preciso do que terão de pagar. 
 
 
 
 
(Fonte: Estado de SP – 22/09/2017) 
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DECISÕES 
 

 
 

Danos morais  
 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) condenou a Empresa Brasileira de Correios (ECT) 
a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 70 mil a um ex-carteiro de São 
Bernardo do Campo (SP) pelo fato de ter sofrido 13 assaltos em serviço. Por unanimidade, 
a 7ª Turma entendeu que, diante da circunstância, deve-se aplicar ao caso a Teoria da 
Responsabilidade Objetiva, em que a comprovação de dolo ou culpa do agente causador 
do dano é dispensável, bastando o nexo de causalidade entre a conduta do empregador e 
o dano causado à vítima (RR-1002269-79. 2014.5.02.0468). No processo, o trabalhador 
afirma que os assaltos, praticados com violência, desencadearam transtornos psicológicos 
que o incapacitaram para o trabalho. Diz, ainda, que a empresa foi negligente na 
implementação de condições de trabalho seguras. Ele recorreu ao TST depois que o 
Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo reformou sentença que condenara a ECT. 
Segundo o TRT, que desconsiderou a relação de causa e efeito entre o tipo de serviço e a 
lesão sofrida, a falta de segurança pública não deve ser imputada ao empregador, "que 
também é vítima da violência". 
 
(Fonte: Valor Econômico – 22/09/2017) 
 
 

 
 
 

Justiça diz que IR não incide sobre rescisões 
Segunda Vara de Barueri aplica entendimento do STJ de que não se pode classificar como renda 
verbas de caráter indenizatório, mas Receita continua a entender que valores são tributáveis 

São Paulo - A 2ª Vara Federal de Barueri (SP) derrubou a incidência de Imposto de Renda 
Retido na Fonte (IRRF) sobre verba rescisória de representação comercial, reforçando 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que não é aplicada pelo fisco. 

Segundo o advogado do Azevedo Sodré Advogados, Luiz Cesar Sanson - um dos 
responsáveis pela defesa da empresa em Barueri-, muitas companhias fazem o desconto 
do IRRF quando pagam uma multa rescisória por não saber desse entendimento da 
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Justiça de que o recolhimento não é necessário. "Essa retenção é feita basicamente por 
receio da fiscalização da Receita", afirma Sanson. 

No caso, uma empresa rescindiu contrato com sua representante comercial, ficando 
estabelecida a indenização de 1/12 do valor total do contrato pela quebra. A companhia 
que rescindiu o acordo disse, contudo, que reteria uma parte daquele valor para pagar o 
IRRF. 

Para não sofrer o desconto na indenização referente ao imposto, a empresa que fazia a 
representação comercial foi ao Judiciário impetrar um mandado de segurança para 
desobrigar a outra a recolher o imposto. Lá, a 2ª Vara de Barueri aplicou os precedentes 
do STJ e concedeu liminar para que não fosse necessário pagar o tributo naquele caso. 

A sócia tributarista do Mattos Filho, Gabriela Lemos, explica que a Receita Federal 
interpreta a lei no sentido de que todas essas prestações relacionadas a representação 
comercial são renda e devem ser tributadas pelo IR, de modo que qualquer empresa que 
queira escapar do desconto ou do recolhimento desse tributo deve entrar na Justiça para 
obter decisões como a desse caso. 

Gabriela conta que o fisco só deixará de cobrar o IRRF sobre a rescisão de contratos sob 
duas hipóteses. A primeira seria a própria Receita Federal perceber que a jurisprudência é 
um consenso e que não adianta interpretar essa indenização como verba com incidência 
de IR. Já a segunda seria por meio da decisão de alguma das ações relacionadas ao tema 
em recurso de demandas repetitivas, instrumento possibilitado pelo Código de Processo 
Civil (CPC) de 2015. 

"Ainda não existe uma decisão em recurso repetitivo que trate desse tema. As sentenças 
dos repetitivos devem ser aplicadas por todos, inclusive pela Receita, e não apenas para 
casos específicos", comenta a advogada do Mattos Filho. 

Consciência 

De acordo com o sócio do Azevedo Sodré Advogados, Pedro Paulo de Azevedo Sodré 
Filho, os contribuintes precisam estar conscientizados de que nem sempre a tributação 
que recebem é justa. "As pessoas têm que entender que é possível questionar o que vai 
ser pago, porque muitas fazem o pagamento quase de maneira automática por medo." 

Ricardo Bomfim 

 
 
 
(Fonte: DCI – 22/09/2017) 


