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JUSTIÇA CONDENA SANTANDER E ITAÚ
POR TERCEIRIZAÇÃO
Por essa os banqueiros não esperavam. A
3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho
(TST) determinou que os bancos Itaú e Santander equiparem a remuneração e outros
benefícios concedidos a duas atendentes
de telemarketing aos da função de bancário
após reconhecer vínculo de emprego com as
instituições, mesmo o serviço sendo prestado em empresas terceirizadas.
Em ambos os processos, o trabalho era
realizado na sede da empresa terceirizada.
Mesmo sem ter acesso ao saldo da conta
corrente dos clientes, os ministros consideraram o fato de as atendentes prestarem informações sobre cartão de crédito, além de
liberar limite e contratar crédito pessoal e,
por isso, entenderam que as trabalhadoras
“estavam inseridas no processo produtivo”
das instituições financeiras e que a atividade
desempenhada era “essencial ao funcionamento e à dinâmica empresarial do banco”.

Desconsideração da
reforma trabalhista
As instituições financeiras vinham
obtendo vitórias nas instâncias inferiores. No TST, porém, os ministros entenderam que não cabe aplicar as novas
determinações da reforma trabalhista
(Lei nº 13.467, de 2017) – que ampliou
as possibilidades de contratação e permite às empresas terceirizarem as suas
atividades principais (chamadas de atividade-fim). Para eles, as novas regras não
podem ser usadas porque os contratos de
trabalho analisados se encerraram antes
de a lei entrar em vigor. (Feeb Ba/Se)

NOVO CAPÍTULO NO CAOS JURÍDICO DA
REFORMA TRABALHISTA

Um dia depois de o governo federal
publicar no Diário Oficial da União que
a nova lei trabalhista vale para todos os
contratos de trabalho –incluindo os vigentes antes da promulgação das novas
regras que acabam com uma série de
direitos –, a Associação Nacional dos
Magistrados da Justiça do Trabalho
(Anamatra) esclareceu que os juízes da

COM ECONOMIA ENCOLHIDA, BANCOS
LUCRAM ALTO

esfera trabalhista não devem acatar este
entendimento.
Por meio de nota divulgada ontem
(16), a entidade que representa mais de
4 mil juízes do trabalho enfatizou que o
parecer do Ministério do Trabalho deve
ser acatado apenas pelos órgãos da administração pública federal no âmbito do
Ministério do Trabalho, “não influenciando, em nenhum aspecto, a atuação
dos juízes do Trabalho”.
Ou seja, a entidade defende que a
aplicação dos dispositivos da nova lei
trabalhista aos contratos de trabalho vigentes devem ficar sob competência dos
tribunais do trabalho. (SP Bancários)

Se tem um setor da economia brasileira que não
tem do que reclamar é o sistema financeiro. O lucro
de 290 empresas de capital aberto no primeiro trimestre somou R$ 50,82 bilhões, alta de 7,4% em relação ao mesmo período de 2017 (47,31 bilhões). Os
bancos saem na frente, em disparada.
O setor bancário, com 21 instituições, liderou os
ganhos. O valor chegou a R$ 17,6 bilhões, elevação
de R$ 2,185 bilhões ou 14,2%. Embora o governo
tente vender a ideia contrária, o segmento de Petróleo
e Gás teve o segundo melhor resultado, com R$ 7,66
bilhões. Destaque para a Petrobras. O resultado subiu
62,1%, ou R$ 2,93 bilhões.
As altas cifras provam que não há crise para o sistema financeiro. Apesar dos lucros de dar inveja, os
bancos não fazem os investimentos necessários nem
em mão de obra nem em condições de trabalho.
Muitas agências carecem de funcionários. De janeiro a março de 2018, as organizações financeiras
fecharam 2.226 empregos no Brasil. Redução também no número de agências. No ano passado, 1.500
deixaram de existir.
A segurança também é negligenciada. Prova disso
são os recorrentes ataques a bancos. A pergunta que
paira na cabeça de bancários e clientes é para onde
vai tanto dinheiro.
Fonte: SBBA
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