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Trabalho informal aumenta e total de subempregados já atinge 
5,8 milhões  
 
Por Bruno Villas Bôas  

Com o avanço da informalidade, o número de brasileiros que atuam em chamados 
subempregos aumentou 11% no segundo trimestre, na comparação aos três primeiros 
meses do ano -- e chegou a 5,829 milhões de pessoas. Trata-se do maior contingente 
desse grupo desde segundo trimestre de 2012.  
 
Subempregadas são as pessoas que trabalham menos de 40 horas semanais, mas 
gostariam e poderiam exercer sua atividade por mais tempo. São trabalhadores que vivem 
de bicos e jornadas de trabalho reduzidas, normalmente sem a carteira de trabalho 
assinada, e que buscam sem sucesso uma alternativa melhor.  
 
De acordo com o IBGE, o somatório de pessoas desempregadas, subempregadas e na 
força de trabalho potencial (que estão disponíveis, mas não buscam emprego) é de 26,337 
milhões de pessoas subutilizadas no país, o que representa 23,8% da força de trabalho. 
Esse contingente era um pouco menor no primeiro trimestre deste ano, quando 26,337 
milhões de trabalhadores estavam subutilizados (24,1% da força de trabalho). "Essa queda 
é pequena porque o mercado contratou mais pessoas subocupadas no segundo trimestre", 
disse Cimar Azeredo, coordenador de trabalho e rendimento do IBGE.  
 
O emprego informal contribuiu, contudo, para a queda da taxa de desemprego do país na 
passagem do primeiro para o segundo trimestre, de 13,7% para 13%. Essa taxa recuou 
em todas as grandes regiões do país. Das 27 unidades da federação, caiu em 11, cresceu 
em duas e ficou estável em 14 pelo critério de relevância estatística do IBGE.  
 
Segunda maior economia do país, o Rio de Janeiro viu sua taxa de desemprego avançar 
de 14,5% no primeiro trimestre para 15,6% no segundo trimestre. Trata-se de um recorde 
pela série da pesquisa, iniciada em 2012. E, o mais espantoso, é que essa taxa era de 
apenas 5,8% no fim de 2014 - ou seja, praticamente triplicou.  
 
Segundo Azeredo, os setores de construção e indústria não estão gerando emprego no 
Estado do Rio e respondem por uma parcela das estatísticas ruins no território fluminense. 
"O Rio vive a crise na construção naval e em outros setores importantes para a geração de 
emprego. Vemos muitas obras paradas", disse o coordenador. Ele chamou atenção para o 
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crescimento de 3,1% nas pessoas ocupadas na atividade de alojamento e alimentação, do 
primeiro para os segundo trimestre. São pessoas ocupadas em produzir e vender 
"quentinhas" ou alimentos na rua, reflexo da crise que empurra trabalhadores para a 
informalidade. Essa alta da taxa de desemprego no Rio se deu sobretudo pelo maior 
número de pessoas em busca de vagas. O resultado não foi ainda pior porque a 
informalidade foi uma válvula de escape. O número de pessoas trabalhando por conta 
própria cresceu 5,2% no segundo trimestre, frente aos três primeiros meses deste ano, o 
que significa incremento de mais 95 mil pessoas.  
 
Uma boa notícia da pesquisa é que a taxa de desemprego no Estado de São Paulo recuou 
de 14,2% no primeiro trimestre para 13,5% no segundo trimestre - o estado é considerado 
um "farol" que antecede o comportamento do restante do país. O resultado foi puxado pela 
geração de vagas pelo setor industrial, segundo os dados da pesquisa. 
 
 
 

Supremo julga validade de lei sobre uso de amianto no país  
 
Por Beatriz Olivon 

O julgamento que poderá impedir o uso do amianto crisotila no país começou com um voto 
a favor da proibição. A relatora da ação (ADI 4066) no Supremo Tribunal Federal (STF), 
ministra Rosa Weber, considerou inconstitucional norma que permite o uso da fibra. A 
análise ontem foi suspensa, porém, por falta de tempo para conclusão. O julgamento deve 
ser retomado na próxima quarta-feira. O Supremo avalia o artigo 2º da Lei federal 9.055, 
de 1995, que permite o uso e a venda do amianto da variedade crisotila (asbesto branco) e 
produtos que o contenham na formulação. Outra variedade da fibra, o amianto do tipo 
anfibólio, já está banido desde a edição da norma federal e não é questionado na ação. 
Estima-se que cerca de 50% das residências no Brasil sejam cobertas por telhas 
onduladas de amianto e 80% das caixas d'água sejam fabricadas com esse material, 
conforme a ministra Rosa Weber afirmou em seu voto. Entre os países que toleram o 
crisotila, o Brasil é um dos que adota limite maior.  
 
Mais do que disciplinar a aplicação da crisotila, o artigo 2º da lei 9.055, dá legitimidade a 
seu uso. Para Rosa Weber, embora até pudesse ser considerado "ainda constitucional" no 
momento em que a norma foi editada, não é mais razoável admitir o texto, tendo em vista 
estudos científicos e evidências de ineficácia de medida de controle. "A tarefa da Corte há 
de se fazer embasada nas conclusões da comunidade científica", afirmou a relatora. No 
voto, a ministra citou diversos estudos científicos que relacionam a substância ao 
desenvolvimento de câncer. A ministra afirmou na sessão que a disciplina do uso da 
crisotila está em desacordo com os direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente. 
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Além disso, não se alinha a compromissos internacionais assumidos pelo Brasil nas 
Convenções 139 e 162 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).  
 
A Constituição autoriza o Estado a impor limitações aos direitos fundamentais, diante da 
necessidade de eles estarem de acordo com outros direitos fundamentais, segundo Rosa 
Weber. Nesse sentido, a liberdade de iniciativa não impede que sejam estabelecidos 
condições e limites para a exploração de atividades privadas. "O Supremo não pode se 
furtar ao dever de fazer valer a Constituição", afirmou. De acordo com a ministra, não cabe 
cogitar a fixação de prazo para o legislador estabelecer norma com novos prazos para 
abandonar exploração do crisotila.  
 
O amianto crisotila ainda é utilizado na indústria química para produção de cloro. Essa 
prática é prevista em legislação federal posterior - a Lei n 9.976, de 2000 - específica para 
o setor e que permite o uso até que se complete a transição tecnológica do parque 
industrial. A situação disciplinada nessa lei não é afetada pelo julgamento de ontem, 
segundo a relatora. O desfecho da discussão é acompanhado de perto por representantes 
do setor. O Instituto Brasileiro de Crisotila (IBC) indica que o comércio de telhas de crisotila 
movimenta cerca de R$ 3 bilhões por ano. Atualmente, há uma única mineradora que 
explora o amianto, a Sama Minerações Associadas, que tem entre seus controladores o 
Grupo Eternit, e 11 empresas que o utilizam como matéria-prima.  
 
Antes do voto de Rosa Weber sobre o mérito da ação, os ministros analisaram se a 
Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) e a Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANTT) teriam legitimidade para entrar com uma 
ação direta de inconstitucionalidade (Adin) no STF sobre esse tema. Prevaleceu o voto da 
relatora, pela legitimidade.  
 
O ministro Luiz Fux afirmou que os procuradores do trabalho velam pela saúde do 
trabalhador e a Justiça do Trabalho julga esses assuntos, portanto, há pertinência. 
Também reconheceram a legitimidade os ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, 
Gilmar Mendes, Celso de Mello e Cármen Lúcia. Ficaram vencidos os ministros Alexandre 
de Moraes e Marco Aurélio Mello. Os ministros Roberto Barroso e Dias Toffoli estão 
impedidos de participar do julgamento.  
 
O STF ainda deve julgar quatro ações sobre leis dos Estados de Pernambuco, Rio Grande 
do Sul e São Paulo e também do município de São Paulo sobre o tema. As leis foram 
questionadas pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria (CNTI) por 
serem mais restritivas do que a norma federal. 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 18/08/2017) 
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Campinas e região registram criação de vagas 
 
Campinas - A Associação Comercial e Industrial de Campinas (Acic) divulgou ontem (17) o 
número de postos de trabalho na cidade na Região Metropolitana de Campinas (RMC) 
referentes ao mês de julho de 2017. 
 
Os dados são baseados nos números do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego. Na RMC foram gerados 
em julho de 2017, 3.291 postos de trabalho, 441,28% acima dos 608 postos gerados em 
julho de 2016. No acumulado dos últimos 12 meses da RMC, foram eliminados cerca de (-
12.440) postos de trabalho. 
 
Os segmentos que mais geraram postos de trabalho em julho, na RMC, foram Indústria, 
Serviços, Comércio, Construção Civil e a Agropecuária. Juntos, foram 3.608 postos. A 
Administração Pública eliminou 28 postos. A indicação é de uma boa recuperação no 
trabalho na RMC, para os próximos meses. 
 
Avaliando os números dos municípios da RMC, os que geraram mais postos de trabalho 
foram Santa Bárbara D'Oeste, Itatiba, Nova Odessa e Santo Antonio de Posse, que juntos 
geraram 3.305 postos; e os que mais eliminaram foram Paulínia, Hortolândia, Morungaba 
e Cosmópolis, que juntos perderam 2.204 postos. 
 
Em Campinas, foram gerados em julho de 2017, 1.052 postos de trabalho, 526% acima 
dos apenas dois postos gerados em julho de 2016. No acumulado do ano, de janeiro a 
julho de 2017, foram gerados 199 postos, cerca de 1.001,94% acima dos 10.268 postos 
eliminados em julho de 2016. No acumulado dos últimos 12 meses foram eliminados 4.416 
postos. Em Campinas no mês de julho de 2017, o único segmento que não criou nem 
eliminou postos foi a Administração Pública. Os demais - Indústria, Serviços, Comércio, 
Construção Civil e Agropecuária somaram juntos, 1.052 postos. "Frente a esses números 
do Caged de julho de 2017, observa-se uma geração positiva de postos de trabalho, o que 
demonstra uma perspectiva positiva, também, para o 2º semestre deste ano, propiciando 
uma diminuição na taxa de desemprego, tanto a nível nacional, como em Campinas e 
Região. Isto acontecendo, teremos uma melhora no consumo e atividades econômicas até 
o final de 2017, uma vez que o Emprego se recupera", avalia o diretor de economia da 
Acic, Laerte Martins.   Milton Paes 
 
 
(Fonte: DCI – 18/08/2017) 
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DECISÕES 
 

 
 
 

Rescisão indireta  
 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) reconheceu a rescisão indireta do contrato de 
trabalho de um motorista da microempresa C. S. I. Transportes e Empreendimentos por 
descumprimento de obrigações contratuais, como observância da jornada e pagamento de 
horas extras.  
 
A rescisão indireta é a resolução do contrato de trabalho por iniciativa do empregado, em 
razão do cometimento, pelo empregador, de atos faltosos graves, previstos 
expressamente no artigo 483 da CLT.  
 
A decisão é da 3ª Turma (RR-10365-40.2013.5.03.0167). Na reclamação trabalhista, o 
caminhoneiro afirmou que trabalhava das 5h às 23h, de segunda a domingo, inclusive em 
feriados, sem a devida compensação ou pagamento.  
 
Disse ainda que não recebia adicional noturno nem o lanche devido pelo trabalho 
extraordinário, e que, como a empresa responsabilizava os motoristas pela guarda dos 
equipamentos do caminhão, ficava à disposição dela ou de sobreaviso mesmo quando não 
estava efetivamente trabalhando.  
 
O juízo de primeiro grau reconheceu a rescisão indireta, mas para o Tribunal Regional do 
Trabalho de Minas Gerais as faltas não justificariam o rompimento do contrato por culpa do 
empregador, pois a condenação ao pagamento das verbas devidas já seria suficiente para 
reparar o prejuízo do empregado. 
 
 
 
 


