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OIT prevê mais 1,2 milhão de desempregados no país  
 
Por Assis Moreira  
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) prevê aumento da taxa de desemprego no 
Brasil para 12,4% em 2017, quase 1 ponto percentual maior do que no ano passado. Isso 
representará incremento de 1,2 milhão de pessoas desempregadas no país, como efeito 
da pior recessão dos últimos tempos. A estimativa da OIT é de que o Brasil terá 13,6 
milhões de desempregados até o fim deste ano. Mas as cicatrizes da crise econômica vão 
se arrastar, elevando para 13,8 milhões o número de pessoas sem trabalho no país em 
2018.  
 
Ao apresentar o relatório sobre as perspectivas sociais e do emprego no mundo, o diretor-
geral da OIT, Guy Ryder, advertiu que os desafios no mercado de trabalho são 
particularmente graves na América Latina, afetada pela crise no Brasil, e alertou para 
aumento do descontentamento social. O número de pessoas desempregadas na América 
Latina nos próximos anos será ainda mais elevado, uma vez que o crescimento da força 
de trabalho excede a criação de emprego. No México, a segunda maior economia da 
região, a previsão é de que a taxa permaneça comparativamente baixa em 2017, com 4%.  
 
A taxa de desemprego no Brasil é mais do dobro daquela da média dos emergentes (5,7% 
em 2017) e também global (5,5%), num forte retrocesso depois de anos de melhora no 
mercado do trabalho. O aumento do número de desempregados no Brasil representará um 
terço do crescimento das pessoas sem trabalho globalmente em 2017. A projeção é de 
mais 3,4 milhões de pessoas sem trabalho globalmente. Pode haver aumento adicional de 
2,7 milhões de desempregados em 2018, totalizando 203,8 milhões globalmente. 
"Estamos enfrentando um duplo desafio, de reparar os danos causados pela crise 
economica e social mundial e de criar empregos de qualidade para as dezenas de 
pessoas que cada ano se incorporam ao mercado de trabalho", afirmou Ryder.  
 
A OIT adverte que as incertezas da economia mundial e a falta de emprego decente, entre 
outros fatores, alimentam reações sociais e a migração. A América Latina é a região com 
maior incremento de pessoas desejando migrar, na busca de oportunidades em outros 
países. As projeções partem do crescimento de 3,1% da economia mundial em 2016, a 
menor taxa em seis anos, e de crescimento modesto de 3,4% neste ano e de 3,6% em 
2018. Essas cifras provocam inquietações, por ilustrar a incapacidade da economia de 
criar empregos em número suficiente e sobretudo emprego de qualidade.  
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Formas de emprego vulnerável, com trabalhadores familiares não remunerados ou por 
conta própria, devem representar 42% do total mundial, ou seja, 1,4 bilhão de pessoas no 
mundo em 2017. Alem disso, o desemprego diminui nos países desenvolvidos, mas num 
ritmo bem menor do que ocorria antes. O desemprego de longa duração segue 
obstinadamente alto na Europa e nos EUA. A OIT propõe um esforço global por estímulo 
fiscal e aumento dos investimentos público onde for possível, para impulsionar a economia 
internacional e reduzir o desemprego. 
 
 
 

Liminar do TST livra Garoto de pagar cesta de natal  a 
funcionários  
 
Por Valor SÃO PAULO  
Uma liminar do ministro Emmanoel Pereira, presidente em exercício do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST), suspendeu a decisão judicial que havia obrigado a fábrica de 
chocolates Garoto a depositar valores correspondentes a "cestas de natal" aos 
empregados.  
 
A liminar concede efeito suspensivo à decisão anterior até o julgamento do mérito. Em 
decisão liminar, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 17ª Região (ES) havia 
condenado a empresa a depositar na conta de cada um dos empregados, até 24 de 
dezembro de 2016, o valor de R$ 138,00, correspondente à cesta de natal. A empresa 
recorreu.  
 
Na segundafeira, representantes da Chocolates Garoto S.A. foram ao gabinete do ministro 
paara tentar convencêlo a suspender os pagamentos imediatamente. Segundo a 
companhia, haveria risco de dano irreparável ou de difícil reparação. "A excepcionalidade 
da situação posta em juízo, e o fundado receio de dano de difícil reparação, legitimam a 
intervenção da CorregedoriaGeral da Justiça do Trabalho, consoante o previsto no 
parágrafo único do artigo 13 do RICGJT", decidiu o presidente em exercício.  
 
O ministro considerou que a devolução do valor liberado, em caso de reversão da 
situação, é de grande incerteza e baixa probabilidade. Além do que, em 26 de dezembro 
de 2016, a Garoto depositou nos autos da ação coletiva, a título de garantia do juízo, a 
importância de R$ 364.458,00. 
 
 
 
(Fonte: Valor Econômico dia 13/01/2017)  
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TST reverte demissão por justa causa 
 
São Paulo - A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) negou recurso contra 
decisão que reverteu a demissão por justa causa de duas operadoras de caixa que, com 
outras 15 funcionárias, paralisaram as atividades por cinco minutos. 
 
A Serrano Distribuidora, de Cariacica (ES), demitiu as empregadas, que protestavam 
contra a ampliação do horário de funcionamento da loja na antevéspera de Ano Novo. 

Para o relator do recurso na Turma, ministro Barros Levenhagen, a pena foi 
desproporcional ao ato e ressaltou que empresa deixou de observar a aplicação gradual 
de outras medidas disciplinares, como advertência ou suspensão, diante do histórico 
profissional sem ocorrência de outros atos insubordinados das trabalhadoras. "A 
recorrente (Serrano Distribuidora) não oportunizou às recorridas a readequação da 
conduta, mas agiu com evidente rigor excessivo no exercício de seu poder disciplinar, 
razão pela qual se mantém a reversão da justa causa", disse o relator. 

De acordo com a inicial, as operadoras cumpriam jornada das 13h30 às 21h, de segunda a 
quinta-feira, e das 13h30 às 22h50, às sextas e sábados. Elas alegam que no dia 
30/12/2014, uma terça-feira, o estabelecimento deveria ser fechado às 21h, porém, sem 
que os funcionários fossem previamente avisados, foi decidido pela gerência que a loja 
permaneceria aberta até às 22h, devido ao grande movimento de fim de ano. 

As funcionarias explicaram que, após notarem que a loja permaneceu aberta após às 21h, 
17 operadores dos 21 caixas abertos acenderam a luz do caixa para que a fiscal 
esclarecesse a situação, de modo que, depois de cinco minutos, retornaram ao trabalho 
normalmente, mas foram surpreendidas com a dispensa por justa causa três dias depois. 

Motim 

A distribuidora, no entanto, afirmou que as empregadas demitidas participaram de um 
"motim" que consistiu na interrupção das atividades, sob a condição de que só retornariam 
a registrar as mercadorias se o gerente fechasse as portas do estabelecimento. "Ficaram 
com os braços cruzados por cerca de cinco minutos, somente retornando ao trabalho após 
o gerente fechar a porta da loja, mesmo sem concordar com a atitude das funcionárias", 
argumentou a defesa. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (ES) reformou a sentença da 3ª Vara do 
Trabalho de Vitótia (ES), por entender que o caso não se enquadra aos previstos no artigo 
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482 da CLT, que trata sobre as causas ensejadoras da justa causa. Para o Regional, a 
empregadora usou de um rigor excessivo que poderia manchar a imagem profissional e 
pessoal do trabalhador e, consequentemente, impedir o acesso ao direto às verbas 
rescisórias, garantidos com a reversão da justa causa. 

Da redação 

 

 

Quase 250 mil corre risco de deixar regime do Simpl es 
 
São Paulo - Levantamento divulgado pelo Sebrae mostra que desde o início do mês, dos 
299 mil pequenos negócios que perderam o direito ao Simples Nacional, 61 mil negócios já 
aderiram ao parcelamento de até 120 meses. 
 
As micro e pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional, e que foram desligadas 
desse regime de tributação em dezembro, têm até o dia 31 de janeiro para parcelarem os 
seus débitos e pedirem a reinclusão. 

"Os donos de pequenos negócios devem correr e pedir o parcelamento. Ainda faltam 40% 
dos que foram notificados pela Receita em 2016. O prazo está acabando. Sair do Simples 
pode ser o decreto de falência. O Simples é uma cápsula protetora dos pequenos 
negócios", alerta o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, por meio de nota. 

No mês de dezembro, quase metade dos pequenos negócios que estavam com débitos no 
Simples Nacional, e que haviam sido notificados pela Receita Federal em setembro do ano 
passado, parcelou suas dívidas e permaneceu no sistema. Das 584 mil micro e pequenas 
empresas que foram notificadas, 285 mil regularizaram a situação antes do final de 2016 
para permanecer no Simples. 

Para voltar a ser optante, o empresário deve pagar ou parcelar suas dívidas e pedir uma 
nova adesão ao sistema até o final deste mês. O empresário que não se regularizar a 
tempo só poderá voltar a usufruir desse sistema de tributação em 2018. 

Para ajudar os donos de micro e pequenas empresas a acertarem as contas, o Sebrae 
promove o Mutirão da Renegociação, que, além de estimular a regularização dos débitos 
tributários, incentiva e ajuda em renegociações. 

Da redação 

 

(Fonte: DCI dia 13/01/2017)  


