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Após 17 dias, greve dos Correios chega ao fim 
 
Está previsto um mutirão no fim de semana para colocar a carga postal em dia; a participação é 
facultativa 
 
Caio Rinaldi, O Estado de S.Paulo 
Em assembleias realizadas nesta sexta-feira, 6, em todo o País, os trabalhadores dos 
Correios aceitaram a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) apresentada pelo 
Tribunal Superior do Trabalho (TST) e definiram o fim da greve, iniciada em 19 de 
setembro. 
 
Os profissionais afiliados aos sindicatos representados pela Federação Nacional dos 
Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares (Fentect) seguiram a 
orientação da entidade. “Foi atingido o quórum. Ainda temos algumas assembleias 
acontecendo neste momento, mas já temos o número suficiente para aprovar o acordo”, 
afirmou a Fentect ao Estadão/Broadcast. 
 
A assinatura do ACT 2017/18 acontecerá na terça-feira, 10, na sede do TST em Brasília. 
Os Correios informaram que cerca de 90% dos 108 mil funcionários da empresa 
trabalharam nesta sexta-feira. 
 
Mutirão. Os trabalhadores em greve voltam às suas funções na próxima segunda-feira, 9, 
porém já neste fim de semana será realizado um mutirão para colocar a carga postal em 
dia. O comparecimento é facultativo, porém já vale para a compensação de horas não 
trabalhadas. A expectativa é que sejam entregues 5 milhões de cartas e encomendas. 
 
O ACT elaborado pelo vice-presidente do TST, ministro Emmanoel Pereira, terá validade 
de dois anos a partir de agosto de 2017. Foi definido um reajuste de 2,07%, balizado pelo 
INPC, retroativo a agosto, compensação de 64 horas (8 dias) e desconto dos demais dias 
de ausência, além da manutenção das cláusulas já existentes no ACT 2016/2017. O plano 
de saúde continua sendo negociado com a mediação do TST. 
 
Na última quinta-feira, 5, os trabalhadores afiliados à Federação Interestadual dos 
Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios (Findect) já haviam decidido 
pela aceitação do acordo. Entre os motivos que levaram à greve, além do reajuste salarial, 
estão o fechamento de agências, ameaça de privatização, corte de investimentos e falta 
de concursos públicos.  
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A reforma trabalhista 
 
Inovações introduzidas na legislação correm o risco de ser boicotadas justamente por aqueles que 
deveriam exigir seu cumprimento ou aplicá-las 
 
O Estado de S.Paulo 
Aprovadas pelo Congresso Nacional em julho e com a entrada em vigor marcada para 
novembro, as inovações introduzidas na legislação trabalhista correm o risco de ser 
boicotadas justamente por aqueles que deveriam exigir seu cumprimento ou aplicá-las: os 
procuradores do Ministério Público do Trabalho e os juízes e desembargadores da Justiça 
do Trabalho. 
 
Depois de terem se mobilizado – sem sucesso – para tentar barrar a reforma da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que foi editada em 1943, quando eram outras 
as condições sociais, econômicas e políticas do País, muitos procuradores e magistrados 
trabalhistas agora afirmam que deixarão de aplicar as novas regras sob o pretexto de que 
elas seriam inconstitucionais. Entre outras justificativas, eles alegam que, pela novas 
regras, o trabalhador autônomo não terá as garantias da relação de emprego previstas 
pela Constituição. Também alegam que alguns dispositivos da lei que modernizou a CLT 
colidem com outras leis, especialmente o Código Civil. Dizem, ainda, que a reforma 
contrariou convenções da Organização Internacional do Trabalho. 
 
Agindo com o apoio das centrais sindicais, que denunciaram a reforma à Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos por ter “sucumbido às exigências mercadológicas de 
grupos financeiros em detrimento do capital humano”, esses operadores do direito 
sustentam que as instâncias inferiores da Justiça do Trabalho não precisam esperar a 
decisão que o Supremo Tribunal Federal dará à ação de inconstitucionalidade que foi 
aberta há dois meses pelo então procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Segundo o 
presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Guilherme 
Feliciano, qualquer juiz pode afastar a eficácia de um texto legal se considerá-lo 
inconstitucional. 
 
A insegurança que esses magistrados poderão disseminar nas relações entre patrões e 
trabalhadores é só um dos lados do problema. O outro lado é o risco de desvirtuamento da 
hermenêutica jurídica. Se agirem de modo irresponsável, interpretando a nova legislação 
trabalhista com base em suas inclinações ideológicas e politizando a aplicação do Direito 
do Trabalho, esses juízes porão em risco a isenção que se espera do Poder Judiciário. 
Como a uniformização das interpretações pelas Varas Trabalhistas, a redação de súmulas 
pelos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) e a consolidação da jurisprudência sobre as 
novas regras pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) constituem um processo lento, isso 
significa que a reforma trabalhista aprovada em julho enfrentará dificuldades para atingir, 
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no curto prazo, o objetivo de assegurar um ambiente mais propício para os negócios. O 
excesso de normas e exigências para a contratação de mão de obra e para o acerto do 
quadro de pessoal em períodos de dificuldades para a empresa sempre foi apontado como 
freio para a expansão do mercado de trabalho. Por isso, a reforma é vital para atrair 
investimentos e gerar empregos. 
 
Ampliando ainda mais a confusão, no dia 28 de setembro o Ministério do Trabalho 
publicou uma portaria, instituindo uma comissão de juristas para apresentar uma versão 
consolidada da legislação trabalhista, com “coesão, coerência e organicidade”, no prazo 
de 120 dias. A iniciativa, que seria uma consequência imprescindível da aprovação da 
reforma, nesses tempos esquisitos serviu de estímulo às forças retrógradas que não 
querem a modernização das relações trabalhistas. Para evitar que a iniciativa do Ministério 
do Trabalho criasse novas dificuldades políticas, pusesse em risco a expressiva vitória 
obtida pelo governo com a aprovação da reforma trabalhista e municiasse mais críticas da 
magistratura contra ela, o Palácio do Planalto agiu com rapidez e a portaria foi 
sumariamente revogada no dia 29 de setembro. O comportamento dos procuradores e 
juízes da Justiça do Trabalho dá a medida das dificuldades que o País ainda tem de 
superar, para modernizar o Direito do Trabalho. 
 
 

Indústria volta a puxar geração de empregos após dois anos de 
retração 
 
Ano começou com corte de 342 mil postos no setor, mas nos últimos três meses encerrados em 
agosto houve inversão e foram criadas 365 mil vagas 
 
Cleide Silva, O Estado de S.Paulo 
Após dois anos sem trégua nos cortes mensais de vagas, a indústria brasileira voltou a 
gerar empregos. O setor liderou a criação de vagas entre junho e agosto – o que é visto 
pelos economistas como um sinal concreto de que a recuperação econômica está se 
refletindo no mercado de trabalho.  
 
A indústria é a terceira maior empregadora no País, atrás do comércio e do setor público. 
Dos 924 mil postos de trabalho criados entre junho e agosto, 40% vieram da área 
industrial. A retomada de contratações está sendo liderada principalmente pelos setores 
automotivo, têxtil, de calçados, de confecção, eletroeletrônico e químico/farmacêutico. 
“Concretamente, há uma retomada da economia, que começou com a inflação caindo e, 
com isso, o salário real aumentou, gerando demanda por serviços e depois no comércio e, 
por último, na indústria”, diz José Márcio Camargo, economista-chefe da Opus 
Investimentos e professor da PUC-Rio. “O emprego acompanhou essa movimentação.” Do 
início do ano para cá, a taxa de desemprego total do País caiu de 13,7% para 12,6%, mas 
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o Brasil ainda tem 13,3 milhões de desocupados. Pelas projeções de Camargo, até o fim 
do ano o porcentual de desempregados entre a população ocupada deve ficar em 11,5%. 
“A economia está se recuperando, o desemprego cai há seis meses, e a tendência é de 
melhorar ainda mais em 2018.” 
 
Na indústria, o número de contratações vinha sendo negativo desde maio de 2015 e só 
passou a ser positivo a partir de abril deste ano, quando foram abertas 94 mil vagas, 
segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) por meio da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad). O ano começou com o corte de 342 
mil postos no setor industrial, mas, nos três meses encerrados em agosto houve uma 
inversão e foram criadas 365 mil vagas. O número se refere à diferença entre o total de 
empregados no setor neste ano em relação ao igual período de 2016, quando o saldo 
estava negativo em 1,4 milhão.  
 

Água e vinho. Para o economista do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento 
Industrial (Iedi), Rafael Cagnin, a reação da indústria em relação ao emprego “mudou da 
água para o vinho”. Em sua opinião, é mais um indício da recuperação econômica, “que 
não está consolidada, mas caminha para isso”. O emprego na indústria é comemorado por 
analistas pois, tradicionalmente, gera vagas formais, com mão de obra mais qualificada e 
envolve diversas cadeias produtivas. 
 
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) considera, por enquanto, que há uma 
estabilidade no emprego no setor. “Dado o longo período de números negativos, o fato de 
ter parado de cair já é uma boa notícia”, afirma Marcelo Azevedo, economista da entidade. 
O grupo Lorenzetti, com cinco fábricas em São Paulo e Minas Gerais que produzem itens 
como chuveiros, torneiras e aquecedores elétricos contratou recentemente 150 
funcionários e outros 140 serão contratados até dezembro. Segundo o presidente da 
empresa, Eduardo Coli, eles vão trabalhar em uma nova linha de produtos que será 
lançada em 2018. 
 
O grupo emprega hoje 4,2 mil pessoas. “Colocamos o pé no freio nos investimentos no 
ano retrasado, mas começamos a desengavetar projetos e voltamos aos níveis pré-crise”, 
diz Coli. O presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), 
Heitor Klein, confirma que há um início de recuperação no setor, após uma queda 
expressiva de 3,5 mil postos em maio. Em junho, julho e agosto o saldo voltou a ser 
positivo e o quadro total está perto de 300 mil trabalhadores. “A expectativa é encerrar o 
ano com 305 mil a 310 mil funcionários”, diz ele. 
 
A indústria têxtil, que emprega 1,5 milhão de trabalhadores diretos e indiretos, reverteu um 
saldo de 4.981 postos negativos de janeiro a agosto de 2016 para saldo positivo de 24.255 
vagas no mesmo período deste ano.  
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Montadoras reduzem licença forçada de funcionários 
 
Em 2015, 46 mil funcionários do setor automotivo estavam com contratos suspensos, jornada 
reduzida ou de férias coletivas; agora são 5,8 mil 
 
Cleide Silva, O Estado de S.Paulo 

A indústria automobilística, um dos setores que começaram a recuperar empregos, tinha 
no final de 2015 cerca de 46 mil funcionários com restrição de atividades (contratos 
suspensos, férias coletivas e jornada reduzida). Hoje, estão nessa situação 5.831 
trabalhadores, número que é reduzido mês a mês. 
 
De janeiro a agosto a produção do setor cresceu 27% em relação a igual período de 2016, 
e soma 1,986 milhão de veículos. Nas fábricas de tratores a alta foi de 20,3%, para 43,9 
mil unidades, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea). 
 
Além de levar de volta para as fábricas a maioria do pessoal que estava em licença 
forçada, e de retomar a jornada de cinco dias por semana, as montadoras contrataram 
1,65 mil pessoas nos últimos 12 meses e têm hoje 126,3 mil funcionários. 
 
Nos últimos meses, as fabricantes General Motors, MAN Latin America, Nissan e Scania 
anunciaram contratações, mas parte das novas vagas ainda não aparece nas estatísticas, 
pois do anúncio até a efetivação de pessoal leva algum tempo. 
 
O setor, contudo, está longe do quadro recorde do fim de 2013, de 157 mil funcionários, 
número que, na visão de especialistas, não deverá se repetir em razão das 
reestruturações feitas nas fábricas ao longo do período da crise.  
 
Houve encolhimento de linhas produtivas e aquisição de equipamentos, entre os quais 
robôs. Além disso, apesar da alta na produção, as fábricas ainda operam com elevada 
ociosidade. 
 
O setor de autopeças também começou a reagir, após 22 meses seguidos de taxas 
negativas no saldo de empregados.  
 
Em maio, o dado passou a ser positivo em 0,59%, passando a 0,29% em junho e 1,68% 
em julho, de acordo com o Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos 
Automotores (Sindipeças), que não divulga números parciais. De 2013 a 2016 o setor 
eliminou 57,8 mil postos de trabalho. 
 
 
(Fonte: Estado de SP – 09/10/2017) 
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DECISÕES 
 

 
 

Operário consegue comprovar insalubridade ao cuidar de canil 
 
São Paulo - A Justiça trabalhista condenou uma mineradora a pagar adicional de 
insalubridade a um operador de britagem aposentado que tinha entre outras funções 
cuidar dos cães e do canil da empresa. A decisão da Sétima Turma do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) considerou que ele ficava exposto a agentes biológicos que poderiam 
ser portadores de patologias infecciosas ou não infecciosas. 
 
Em seu pedido inicial, o aposentado disse que trabalhou para a mineradora durante 32 
anos, período em que exerceu diversas funções até chegar ao posto de operador de 
britagem. Conforme relato do aposentado, divulgado em nota pelo TST, nos últimos 15 
anos de serviço, além do manuseio e manutenção das britadeiras, suas funções incluíam 
cuidar dos jardins e dos cães da segurança da empresa. Em relação aos animais, afirmou 
que os alimentava, medicava, cuidava dos banhos e do recolhimento de resíduos deixados 
por eles. A mineradora, em sua defesa, sustentou que o trabalhador não tinha contato 
permanente com os animais, visto que a atividade desenvolvida por ele não era 
exclusivamente a do trato dos animais e a limpeza do canil. 
 
O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 15ª Região, localizado em Campinas (SP), ao 
deferir o adicional no percentual de 20%, assinalou que o serviço prestado por ele não 
poderia ser comparado com a criação doméstica de cães, como afirmava a defesa da 
empresa. De acordo com os autos, o TRT considerou que as instalações vistoriadas pela 
perícia foram representavam um canil de porte, com vários animais, sala de medicamento, 
diversas baias e sala de ração. O trabalhador tinha contato com os cães entre as suas 
funções diárias, ficando exposto dessa forma a agentes biológicos que "não poderiam ser 
mitigados pelos equipamentos de proteção individual". 
 
A mineradora recorreu ao TST da condenação, mas o relator do recurso, ministro Claudio 
Brandão, observou que ficou comprovado que o estabelecimento era responsável pela 
guarda e pelo tratamento medicamentoso de animais e, portanto, se enquadrava no 
disposto no Anexo 14 da Norma Regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho e 
Emprego, que trata do trabalho em contato permanente com pacientes e animais, devendo 
a obrigação ao pagamento ser mantido. 
 
 
(Fonte: DCI – 09/10/2017) 


