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Enquanto o governo estuda a
possibilidade de atualizar a lis-
ta de doenças classificadas co-
mo acidente de trabalho, tra-
mita na Câmara o Projeto de
Lei n.º 7.202/2010, que inclui o
assédio moral como acidente
de trabalho. A medida pode
elevar os custos das empresas
com tributos e ações judiciais.

Para justificar o projeto, os
autores – deputados Ricardo
Berzoini (PT-SP), Pepe Vargas
(PT-RS), Jô Moraes (PC do
B-MG), Paulo Pereira da Silva
(PDT-SP) e Roberto Santiago
(PV-SP) – alegam que a ofensa
moral cada vez mais vem sendo
reconhecida como fator de ris-
co nos ambientes de trabalho,
com destaque para o assédio
moral. Por isso, a necessidade
de estender o conceito previsto
na Lei 8.213/1991, que prevê que
ofensa física só pode ser equipa-
rada a acidente quando o moti-
vo da disputa for relacionada ao
trabalho.

“Entendemos que, indepen-
dentemente de ser ou não por
motivo de disputa relacionada
ao trabalho, a ofensa física ou
moral intencional no ambiente
de trabalho deve ser considera-
da acidente de trabalho”, di-
zem os parlamentares na justifi-
cativa do projeto de lei, que já
teve parecer favorável do depu-
tado Vicentinho, mas depende
de aprovação na Comissão de
Trabalho, Administração e Ser-
viço Público.

Técnicos do Ministério da

Previdência Social concordam
que é necessário atualizar a lis-
ta de doenças classificadas co-
mo acidente de trabalho para

incluir, por exemplo, o assédio
moral.

A última revisão ocorreu em
1999. De lá para cá, o mercado

mudou bastante.

Pedidos. De 2006 a 2009, hou-
ve uma disparada nos auxílios-
doença acidentários para traba-
lhadores com transtornos men-
tais e comportamentais, o que
inclui o assédio moral.

No período, a concessão do
benefício saltou de 612 para
13.478 trabalhadores. Segundo
o diretor do Departamento de
Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional do Ministério da
Previdência Social, Remigio To-

deschini, a ofensa física é um
dos principais motivos para a
ampliação da concessão dos be-
nefícios para doenças como
transtornos mentais e compor-
tamentais.

Atualmente, o trabalhador
que sofreu assédio moral e pas-
sa pelo perito do Instituto Na-
cional de Seguro Social (INSS)
se tiver o benefício liberado re-
ceberá o auxílio-doença aciden-
tário – que corresponde a 91%
do salário benefício (80% da
média dos maiores salários) e é
concedido sem a necessidade
de tempo mínimo de contribui-
ção.

O trabalhador tem estabilida-
de de 12 meses no emprego.
Após cessar o auxílio-doença
acidentário, ainda pode ser soli-
citado o auxílio acidente de tra-
balho – que é um tipo de indeni-
zação, correspondente a 50%
do salário benefício. A mudan-
ça maior no processo será a clas-
sificação da doença de forma di-
ferente.

Mais despesas. A possibilida-
de de inclusão do assédio como
acidente de trabalho pode ele-
var as despesas das empresas.
Isso porque a quantidade de aci-
dente de trabalho é considera-
da no cálculo do Seguro Aciden-
te de Trabalho (SAT). Segundo
o especialista em direito do tra-
balho, advogado Otávio Pinto e
Silva, considerar assédio moral
como acidente de trabalho po-
de causar mais custos para as
empresas.

Isso porque os peritos do Ins-

tituto Nacional de Seguro So-
cial é que darão o diagnóstico
de assédio, que poderá ser utili-
zado como prova em ações judi-
ciais.

Na avaliação do advogado,
quem deve avaliar se houve ou
não assédio é a Justiça do Traba-
lho. “Isso pode virar um meca-
nismo de vingança e falsas de-
núncias. O INSS vai apurar is-
so?”, questionou o advogado.
“O juiz do trabalho busca cole-
tar provas olhando as duas par-
tes”, ressaltou.

REFLEXO NO AMBIENTE DE TRABALHO

● Transtornos mentais
Concessão de auxílio-doença
acidentário para esses trabalha-
dores passou de 612 em 2006,
para 13.478, em 2009.

● Seguro mais salgado
Mudança pode exigir das empre-
sas mudança de comportamen-
to para impedir aumento de Se-
guro Acidente de Trabalho

Senado amplia
licença-maternidade
de 4 para 6 meses

OBrasil está cavando um bu-
raco nas contas externas
para consumir mais, não
para investir na ampliação

e na modernização da capacidade
produtiva. Quase dois terços das im-
portações, entre janeiro e julho, fo-
ram destinados à compra de artigos
de consumo, bens intermediários e
matérias-primas. O aumento do con-
sumo pode ser um indicador de pros-
peridade nacional e de melhora das
condições de vida. Mas financiá-lo
com dinheiro externo pode acabar
mal – e esse resultado é quase certo,
quando o País se torna dependente
de empréstimos e de capital especula-
tivo para equilibrar as contas, como
neste ano. Esse é um dos ensinamen-
tos mais úteis da história econômica
brasileira.

Economias em desenvolvimento po-
dem crescer mais quando têm déficit na
conta corrente do balanço de pagamen-
tos e recebem, como contrapartida, pou-
pança estrangeira. Com isso o país pode
investir mais do que investiria se dispu-
sesse apenas do recurso interno. No pa-
pel o modelito funciona muito bem,
mas é sempre bom verificar se o excesso
de demanda – refletido no desequilíbrio
externo – resulta mesmo da expansão
do investimento ou do aumento do con-
sumo privado e do custeio do governo.

Os números da balança comercial pa-
recem claros. De janeiro a julho a impor-
tação de bens de capital, isto é, de máqui-
nas e equipamentos, custou US$ 21,5 bi-
lhões, 31,2% mais do que um ano antes.
Essa despesa correspondeu a 22% do to-
tal das importações – menos que nos
mesmos sete meses de 2009 (24,3%).

Em outras palavras, os gastos com bens
de capital estrangeiros aumentaram, po-
rém menos que o total das importações.

No mesmo período o País gastou US$
45,6 bilhões com matérias-primas e
bens intermediários – itens como auto-
peças, produtos agropecuários não ali-

mentícios e produtos químicos e farma-
cêuticos. A maior parte desses itens é
destinada à produção de bens de consu-
mo. O valor importado até julho corres-
pondeu a 46,7% do total da despesa, pro-
porção ligeiramente maior que a de ja-
neiro a julho de 2009.

As despesas com bens de consumo,

US$ 16,4 bilhões, foram 49,7% maiores
que as de um ano antes e corresponde-
ram a 16,8% das importações totais. De
janeiro a julho do ano passado essa fatia
equivaleu a 16,3%. Os gastos com bens
de consumo duráveis foram 70% supe-
riores aos de um ano antes e totalizaram
US$ 9,5 bilhões. A soma das parcelas de
matérias-primas e bens intermediários/
bens de consumo (46,7% mais 16,8%)
dá 63,5%. Em 2009, no mesmo período,
esses itens corresponderam a 62,9% do
valor importado.

Só com muito otimismo e alguma fan-
tasia é possível apontar o investimento
como causa principal do grande aumen-
to de importações. Não há nada pecami-
noso no consumo, mas criar um déficit
externo para consumir é imprudência.
Se o resultado for um problema cam-
bial, o ajuste pode ser muito penoso,
principalmente para os mais pobres.
Não há risco imediato, mas a deteriora-
ção das contas externas e a perda de re-
servas podem ser muito rápidas.

De toda forma, o investimento tem
crescido. Em junho a produção de bens
de capital foi 29,6% maior que a de um
ano antes, segundo informou ontem o
IBGE. Mas o aumento acumulado em 12
meses foi de 5,1%, enquanto a indústria
de bens de consumo produziu 5,7%
mais e o setor de bens intermediários,
7%. Embora a indústria tenha voltado a
investir já no ano passado, em maio o
uso da capacidade instalada permane-

cia em 82,4%, segundo a Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI). De
acordo com a Fundação Getúlio Var-
gas, a ocupação da capacidade produ-
tiva chegou a 85,5% em junho. Co-
mentário do Banco Central na ata de
sua última reunião de política mone-
tária: esses dados indicam uma aco-
modação “em patamares elevados, a
despeito da retomada dos investi-
mentos”. Isso é especialmente visí-
vel nos setores de bens de consumo e
de bens intermediários.

O déficit em conta corrente (US$
23,8 bilhões no primeiro semestre, úl-
timo dado) cresceu principalmente
por causa da piora de US$ 10,5 bi-
lhões na conta de serviços e rendas.
Mas o saldo comercial, normalmen-
te mais que suficiente para cobrir o
buraco de serviços e rendas, tem di-
minuído de forma preocupante. O
Brasil exportou neste ano, até julho,
US$ 106,9 bilhões, 27,1% mais que
nos sete meses correspondentes de
2009. Mas o valor importado, US$
97,6 bilhões, foi 45% maior que o de
um ano antes. O superávit, US$ 9,2
bilhões, foi 45,2% menor que o acu-
mulado até julho de 2009. Em julho,
a diferença para menos chegou a
53,3%. Até aí, não houve sinal de inver-
são da tendência.

✽
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● O Senado aprovou ontem, e
agora será encaminhado à san-
ção presidencial, o projeto de lei
que fixa em 30 horas semanais o
trabalho dos assistentes sociais.
O projeto que veda a redução do
salário da categoria, foi aprova-
do, extra-pauta, com as galerias
da Casa tomada pelos profissio-
nais. O autor da proposta, deputa-
do Mauro Nazif (PSB-RO), afirma
que a Constituição fixou em 8
horas diárias ou 44 semanais, a
carga horária dos assistentes
sociais. Argumenta, porém, que
a maior exposição à fadiga, cau-
sada pelos exercício de determi-
nadas profissões, como entende
ser a de assistente social, justifi-
ca a redução. / ROSA COSTA

Projeto de lei inclui assédio moral
entre os tipos de acidentes de trabalho
Medida prevê reconhecimento por perito do INSS e pode elevar custos das empresas com tributos e aumentar o número de ações judiciais
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MARINA SILVA
CANDIDATA DO PARTIDO VERDE
À PRESIDÊNCIA
“Cada vez mais a Organização
Mundial de Saúde
tem encorajado os
países a ampliarem as
licenças-maternidades
para 180 dias, como forma de
assegurar tanto à mãe
como à criança uma boa saúde
durante o período de
aleitamento.”

CELSO JUNIOR/AE

Andrea Jubé Vianna / BRASÍLIA.

O Senado aprovou ontem em se-
gundo turno, por 62 votos a fa-
vor e nenhum contra, a proposta
de emenda constitucional
(PEC) 64/07 que amplia a licen-
ça-maternidade de 4 para 6 me-
ses. A matéria segue para aprecia-
ção da Câmara dos Deputados.

Na Câmara, se houver vonta-
de política, a matéria pode ser

votada a toque de caixa, porque a
PEC 30/07, de mesmo teor, cons-
ta da pauta do plenário. Para ace-
lerar a tramitação, o presidente
da Câmara, Michel Temer
(PMDB), pode determinar o
apensamento da proposta do Se-
nado à da deputada Ângela Porte-
la (PT-RR). Mas não há previsão
de que essa matéria seja aprecia-
da antes das eleições.

De autoria da senadora Rosal-
ba Ciarlini (DEM-RN), a PEC
aprovada pelos senadores modi-
fica a Constituição para tornar
obrigatória a licença-maternida-
de de 180 dias para empresas pú-
blicas e privadas. Na prática, a
proposta amplia o alcance da Lei
11.770/08, de autoria da senado-

ra Patrícia Saboya (PDT-CE),
que faculta às empresas privadas
a concessãoda licença de seis me-
ses, em troca de benefícios fis-
cais – permite a dedução das des-
pesas extras com a trabalhadora
gestante do Imposto de Renda.

Rosalba Ciarlini – que era mé-
dica pediatra antes de ingressar
na política – não acredita que o
setor privado ofereça resistên-
cia à ampliação do prazo. Ela ar-

gumenta que a taxa de natalida-
de do País, atualmente de 1,9 fi-
lho por casal, vem caindo.

Ela acrescenta que as expe-
riências recentes mostram que a
mãe que passa mais tempo com
o filho retorna mais produtiva ao
trabalho. Complementa que o ci-
clo de seis meses de amamenta-
ção garante mais saúde ao recém-
nascido e, com isso, reduz as fal-
tas da mãe ao trabalho.

Reações. Os senadores espe-
ram grande repercussão eleito-
ral com a aprovação da matéria.
Por causa dessa proposta, a can-
didata do PV à Presidência da Re-
pública, Marina Silva, interrom-
peu a campanha presidencial e
reassumiu o mandato de senado-
ra só para votar a favor da amplia-
ção da licença-maternidade.

“Cada vez mais a Organização
Mundial de Saúde tem encoraja-
do os países a ampliarem as licen-
ças-maternidade para 180 dias,
como forma de assegurar tanto à
mãe como à criança uma boa saú-
de durante o período de aleita-
mento”, discursou Marina. “Inú-
meras mães, após o parto, pas-
sam por situação de dificuldade
emocional, e o fato de poderem
ficar recolhidas um pouco mais
com seu filho assegura-lhes um
retorno tranquilo às atividades”,
completou a candidata.

O líder do PT, senador Aloizio
Mercadante (SP), disse que a am-
pliação da licença “ajudará segu-
ramente a melhorar essa fase tão
decisiva que é a primeira infân-

cia”. Ele ressaltou, no entanto,
que será preciso reduzir outros
custos da folha de pagamento pa-
ra não prejudicar a eficiência eco-
nômica da matéria nem o merca-
do de trabalho para as mulheres.

● Defesa

Aprovada redução
da jornada do
assistente social

ROLF
KUNTZ

Mais acidentes. Ofensa física provoca aumento da concessão de benefícios, diz Todeschini

Aplauso. Senadora Rosalba Ciarlini comemora aprovação

Emenda constitucional
foi aprovada em
segundo turno e segue
agora para apreciação da
Câmara dos Deputados

Luz amarela no comércio

Consumo, não investimento, é
a causa principal do aumento
do buraco nas contas externas
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