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TST aceita acordo coletivo em caso de cotas para pe ssoas com 
deficiência 
 
O colegiado validou uma cláusula que flexibilizava a Lei de Cotas para PcD e restringia vagas em 
empresa de segurança para funções administrativas o nde não há risco físico para os empregados 
 
São Paulo - O Tribunal Superior do Trabalho (TST) foi na direção contrária da própria 
jurisprudência e aceitou a validade de uma negociação coletiva que flexibilizava a Lei de 
Cotas para vagas de trabalho de pessoas com deficiência (PcD). 
 
"Não é uma decisão recorrente no tribunal, que prefere adotar uma interpretação mais 
literal da lei", observa o advogado especialista em Relações do Trabalho do Rocha, 
Calderon e Advogados Associados, Fabiano Zavanella. 
 
No caso, o Ministério Público do Trabalho (MPT) entrou com ação no Judiciário para 
anular a cláusula de um acordo coletivo firmado entre um sindicato de trabalhadores e um 
sindicato do segmento de Segurança Privada, de Transporte de Valores, de Cursos de 
Formação e de Segurança Eletrônica do Tocantins. A negociação coletiva restringiu, por 
meio desse contrato, a base de cálculo da reserva legal de vagas para PcD às vagas de 
emprego de natureza administrativa. 
 
Na primeira instância, o processo foi considerado improcedente, de modo que o MPT 
entrou com recurso na Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho. Lá, a relatora, 
ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, acolheu a linha de argumentação da empresa e 
manteve a decisão anterior, reafirmando a legalidade da cláusula. 
 
Na opinião de Zavanella, o juízo abre um precedente importante no aumento da 
importância da convenção coletiva, uma das bandeiras levantadas pela Reforma 
Trabalhista. "O TST colocou a legislação trabalhista à luz da especificidade do caso e 
entendeu que não era possível manter a multa do MPT", afirma o especialista. 
 
Para Zavanella, apesar de aparentemente ser um juízo mais favorável às empresas, o 
próprio bem-estar do trabalhador foi levado em consideração nesse caso, o que foi 
essencial para o convencimento dos ministros. "A criação de vagas é menor pela cláusula 
do acordo, mas também tem uma preocupação razoável com a segurança do PcD.  
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Em uma atividade de risco como segurança, que para quem não tem limitação já é 
perigoso, colocar uma pessoa que possui deficiência é, no mínimo, temerário", defende o 
especialista. 
 
Já o sócio do Capano, Passafaro Advogados Associados, Leonardo Passafaro, acredita 
que foi importante o reconhecimento da dificuldade que as empresas de alguns setores 
possuem em preencher suas vagas para pessoas com deficiência.  
 
"Acho que o TST corrigiu uma situação criada pelo MPT, que não soube ter o bom senso 
de perceber que a companhia tentou encontrar PcDs para cumprir a cota, mas que isso foi 
impossível em virtude da própria área de atuação da empresa", avalia.  
 
"A companhia chegou disponibilizar vaga, mas o ramo dela é muito complicado. São 
milhares de seguranças armados que atuam sob ameaça constante." 
 
Condições especiais 
 
O especialista acredita que foi essencial para a consolidação do entendimento do tribunal 
a comprovação de boa-fé apresentada pela negociação feita com um sindicato 
representativo dos funcionários. 
 
O sócio do Rocha, Calderon, Fabiano Zavanella, conta que outras atividades, como a de 
manutenção de linhas de alta tensão são casos que mostram como não pode ser aplicada 
a letra da lei sem se levar em consideração a natureza do trabalho.  
 
"O cálculo não pode ser frio. Quando o sindicato que defende o direito dos trabalhadores 
deixa a atividade fora desse cômputo, isso deve ser respeitado", acrescenta. 
 
Passafaro ressalta que não é o bastante apenas contratar uma pessoa com deficiência, é 
preciso colocá-la em um trabalho adequado, com boas condições de acessibilidade e 
adaptação para a melhor integrá-lo às atividades. 
 
Nesse quesito, Zavanella entende que o Estado deveria dar o exemplo. "O PcD merece 
um tratamento isonômico, mas é uma responsabilidade do Estado também oferecer 
condições como transporte, acessibilidade das ruas, qualidade das escolas especiais etc". 
 
Passafaro reforça que a lei que estabelece cotas para PcD é boa, o problema é a falta de 
bom senso no caso a caso. 
 
Ricardo Bomfim 
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Maioria das pequenas e médias irá congelar empregos  neste 
trimestre 
 
Pesquisa do Insper mostra que 59,37% do segmento nã o farão mudanças no quadro de pessoal, 
sendo que 20,87% pretendem contratar funcionários e fetivos; só 8,25% das empresas demitirão 
 

 
 
São Paulo - A maioria das pequenas e médias empresas (PMEs) brasileiras parou de 
demitir e pretende congelar vagas neste segundo trimestre, mostra a abertura dos dados 
do Índice de Confiança do Pequeno e Médio Empresário (IC-PMN). Elaborada pelo Centro 
de Estudos em Negócios do Insper, com apoio do banco Santander, a pesquisa aponta 
que 59,37% das PMEs irão congelar postos de trabalho durante o segundo trimestre de 
2017, ou seja, não irão demitir e nem contratar. 
 
Já um percentual de 20,87% tem planos de empregar funcionários efetivos, enquanto 
8,25% das empresas devem demitir. Por fim, 7,54% das PMEs têm a intenção de contratar 
apenas estagiários, enquanto 3,97% pretendem empregar efetivos e estagiários ao mesmo 
tempo. "Olhando o quadro geral dos números, é possível afirmar que a maioria das 
pequenas e médias empresas está em um estágio no qual não precisam mais nem demitir 
e nem contratar. Elas estão em um ponto neutro, mas, ao mesmo tempo, saindo dele e 
caminhando para a contratação, já que cerca de 21% delas têm planos de admitir efetivos 
no segundo trimestre", analisa o professor do Insper, Gino Olivares, responsável pela 
pesquisa. "O processo de retração do mercado de trabalho está próximo do fim", pontua 
ele. Olivares comenta que a liberação da terceirização para as atividades fim tem potencial 
para acelerar o nível de contratações no Brasil. "Com esta medida, as empresas podem 
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passar a contratar um terceirizado para exercer uma atividade de um cargo efetivo", 
afirma. Ele esclarece que o indicador do Insper referente ao segundo trimestre de 2017 
não captou a aprovação da terceirização, mas que esta pode impactar os próximos 
números. "Se não fosse aprovada a terceirização, talvez os empresários demorassem 
mais para começar a contratar, devido ao custo alto que este processo exige", assinala 
Olivares. "Mesmo observando alguma reação na demanda, eles iriam pensar três, quatro 
vezes antes de admitir novos funcionários, por conta do receio de ocorrer alguma 
frustração no processo retomada da economia", acrescenta. Por outro lado, Olivares 
argumenta que a recente liberação da terceirização das atividades fim pode antecipar o 
ciclo de contratações, na medida em que flexibilize os contratos de trabalho. 
 
Indústria 
 
A pesquisa do Insper mostrou ainda que, na comparação entre os setores, a indústria é o 
segmento com mais intenção de contratar efetivos neste trimestre. Segundo o índice, 
22,60% das PMEs industriais pretendem admitir mão de obra efetiva, enquanto nos 
serviços e comércio, essa incidência é de 22,07% e de 19,67%, respectivamente. "A 
indústria foi o primeiro setor a ser impactado pela crise e será o primeiro a sair dela. O 
segmento já passou por um ajuste muito forte e começa, agora, a enxergar demanda para 
voltar a produzir", afirma, detalhando que a produção industrial voltada para a exportação 
é um destaque neste cenário. "As exportadoras têm obtido um desempenho bom." 
 
A produção da indústria automotiva, por exemplo, teve uma leve recuperação em fevereiro 
deste ano, justamente por conta das vendas externas que cresceram 82% no mês, ante 
fevereiro de 2016, para 66.268 unidades. Por outro lado, a capacidade ociosa desta 
indústria ainda é alta (50%). 
 
No geral, o Índice de Confiança do Pequeno e Médio Empresário (IC-PMN) avançou de 
3,04% no segundo trimestre deste ano, registrando 65,06 pontos. O otimismo das PMEs 
cresceu em relação ao ramo de atuação, com alta de 3,8% e total de 68,35 pontos; 
faturamento, com 70,34 pontos (+3,5%); lucro, com 69,01 pontos (3,1%) e investimento, 
com 61,19 pontos (1,2%). 
 
Para Olivares, o processo de queda da inflação e a perspectiva de cortes na taxa básica 
de juros (Selic) estão contribuindo para a retomada da confiança. "Estou confiante de que 
esse afrouxamento monetário impacte de forma mais concreta a economia a partir do 
segundo semestre", finaliza. 
 
Paula Salati 
 
(Fonte: DCI dia 05/04/2017) 
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Em maratona com empresários, Temer defende terceiri zação  
 
Por André Ramalho, Rodrigo Polito, Luciano Máximo, Ricardo Mendonça e André Guilherme Vieira  
O presidente Michel Temer fez ontem uma maratona de três solenidades com empresários 
em São Paulo e Rio de Janeiro, além de uma rápida entrevista coletiva. Em um dia em que 
a sorte de seu mandato foi discutida na sessão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o 
presidente privilegiou a pauta econômica.  
 
Praticamente descartou estabelecer salvaguardas para as contas públicas e direitos 
trabalhistas em razão da terceirização irrestrita aprovada pela Câmara. Acenou com 
negociação na reforma da Previdência e foi otimista ao prever uma inflação abaixo da 
meta este ano.  
 
Segundo o presidente afirmou na feira do setor de defesa e segurança Laad (do inglês 
Latin America Aerospace and Defense), no Rio de Janeiro, a terceirização sancionada com 
vetos pela Presidência é de uma "leveza e simplicidade extraordinárias" e não prejudica 
"minimamente" os trabalhadores. "Se houver necessidade de salvaguarda, nós faremos.  
 
Por enquanto, pelo que eu pude verificar no exame do projeto, não identifiquei 
necessidade para isso", disse o presidente, ao lado do prefeito do Rio, Marcelo Crivella 
(PRB). Alvo de denúncias em um desdobramento da LavaJato, o governador do Rio, Luiz 
Fernando Pezão (PMDB), não estava presente. 
 
Horas, antes, em São Paulo, ao ser abordado por jornalistas no "Bradesco's Brazil 
Investment Forum", o presidente afirmou que uma eventual complementação da 
terceirização poderia ser feita, "seja na reforma trabalhista ou por algum outro meio 
qualquer", mas na pouco provável hipótese dela ser necessária, de acordo com Temer.  
 
"Tenho certeza que a terceirização vai incentivar o emprego. Não tem um prejuízo sequer 
para os trabalhadores", disse. Mais adiante, afirmou: "A última coisa que o governo quer é 
prejudicar o trabalhador".  
 
O presidente sugeriu que os interessados sobre o tema leiam o artigo da Constituição que 
trata dos direitos sociais. "É que aqui no Brasil nós achamos que se não estiver na lei, não 
vale", completou.  
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Temer mostrou mais transigência quando se referiu à reforma da Previdência. Segundo o 
presidente, o governo pretende fazer "adequações compatíveis" com o que o Congresso 
está pensando sobre o projeto.  
 
O presidente declarou que o Congresso é "senhor" para definir o desenho final da reforma. 
"Não queremos impor essa ou aquela lei, queremos é a compreensão da absoluta 
necessidade desta reforma, inclusive para desfazer muita inverdades sobre o déficit da 
Previdência", disse.  
 
Ao falar da economia, adotou um tom de euforia, no evento promovido pelo Bradesco. 
"Quem investir aqui [no Brasil] não vai se arrepender. O nosso Brasil está de volta". Sobre 
inflação, destacou que a taxa cai rapidamente desde o início de seu governo e deve 
continuar caindo.  
 
Temer disse que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) pode fechar o ano entre 
4,10% e 4,12%, abaixo do centro da meta do Banco Central (BC), de 4,5%. Segundo o 
presidente, os juros, hoje em 12,25% ao ano, terminarão 2017 em um dígito. "Tudo isso de 
uma forma muito responsável, paulatina e segura, diferente do passado".  
 
Ao longo de sua fala, o presidente afirmou que a "recessão está no retrovisor" e repetiu 
medidas econômicas de seu governo que estão em curso, como as mudanças nas regras 
do présal, o novo compliance das empresas estatais e as privatizações.  
 
Logo pela manhã, em outro evento empresarial em São Paulo, Temer reconheceu que a 
crise econômica atingiu "os segmentos mais vulneráveis" da população. "As crianças não 
foram exceção", disse Temer durante pronunciamento realizado na abertura do "Global 
Child Forum", o Fórum Global da Criança, na sede da Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo (Fiesp). O evento conta com a participação do rei da Suécia, Carlos XVI, e 
da rainha Silvia.  
 
Sobre o julgamento no TSE que analisa eventuais crimes cometidos por sua chapa nas 
eleições de 2014, o presidente afirmou limitouse a afirmar que aguardava com 
tranquilidade o julgamento, em um momento em que a corte já havia decidido estender os 
prazos do processo.  
 
"O Judiciário fará aquilo que for melhor e aquilo que for compatível com o direito. Tenho 
absoluta convicção disso. Resolveram ampliar a discussão processual; é uma decisão que 
cabe ao TSE. Nós vamos sempre ter de estar obedientes às decisões do Judiciário", 
afirmou. 
 
(Fonte: Valor Econômico dia 05/04/2017)  


