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Quer publicar um artigo, opinião ou redação, além de sugestões e reclamações. Envie para 

folharh@uptreinamentos.com e atender os seguintes critérios: 

1) Conter até 2.500 caracteres com espaço com título. 

2) Deve ser enviado no formato Word editável e junto com nome completo, cidade e profissão. 

3) Os artigos enviados poderão ser resumidos ou não publicados. 
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CONSEQUENCIALISMO E MODULÇÃO DE 

EFEITOS NAS DECISÕES DO STF DE LEIS 

TRIBUTÁRIAS 

Por Maceno Lisboa 

Muitos contribuintes já ouviram falar ou estão com 

ações judiciais pendentes sobre a questão de excluir os 

valores de ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins. 

Ocorre que, embora muito divulgado o sucesso da tese e 

a possibilidade de retorno dos valores pagos ao caixa dos 

contribuintes, pouco se ouviu falar da discussão conse-

quencialista de cunho econômico levantada pela Fazenda 

Nacional e sobre a possibilidade de modulação de efeitos 

da decisão em desfavor do contribuinte.  

Isso acontece por que, modulando-se os efeitos da 

decisão, existe a possibilidade dos contribuintes não con-

seguirem a restituição dos valores pagos indevidamente 

dos últimos 5 anos, sob o argumento das consequências a 

saúde financeira do Estado. Não se pode negar que é pre-

ocupante a questão financeira estatal, na medida em que é 

incontestável que a concretização de direitos fundamen-

tais e o atingimento dos interesses do poder público de-

pende da arrecadação de tributos, mas esses motivos não 

podem ser invocados para justificar inconstitucionalida-

des provocadas pelo Estado.  

Por outro lado, não se pode deixar de destacar que 

a segurança jurídica, além de ser um dos pilares do Esta-

do de Democrático de Direito, é um direito fundamental.  

Assim, se o STF realmente acolher o requerimento 

de modulação de efeitos, tal decisão provocaria prejuízos 

irreversíveis à economia e ao sistema jurídico, pois isso, 

sem dúvida alguma, causaria a corrosão da confiança dos 

contribuintes nas instituições. Assim, a responsabilidade 

do STF é enorme neste caso, pois, dependendo de sua 

decisão, ele poderá criar um precedente que provocará a 

perda da confiança dos contribuintes no sistema econômi-

co brasileiro. Dessa forma, o caso desperta inúmeros 

questionamentos e requer uma análise aprofundada dos 

contribuintes e do próprio Governo, na medida em que é 

necessário trazer segurança ao contribuinte para que volte 

a investir.  

Advogado. Porto Alegre, RS 
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NOVO CALENDÁRIO E NOVO ESOCIAL 

Por Élvis Marçal Lisboa da Silva 

Já divulgado pelo antigo Comitê  Gestor, foi publi-

cado no D.O. U. nessa semana o novo calendário de im-

plantação do eSocial que prorroga prazos para os eventos 

de SST de todos os grupos e eventos periódicos para em-

presas optantes pelo Simples Nacional. 

Não somente esse novo prazo era tão esperado, 

mas em breve, será publicado um novo sistema, com a 

expectativa de um novo eSocial simples e funcional. 

Mas, no caminho contrário do esforço de simplificar o 

sistema, existe àqueles favoráveis a extinção do sistema. 

Nesse sentido, está o relatório da MP 881, na versão pre-

liminar no texto que traz a extinção do Bloco K e do 

eSocial, feito pelo deputado Jerônimo Goergen (PP-RS).  

Apesar disto, o governo ainda espera as alterações 

que serão propostas pelo novo Comitê Gestor, que assu-

miu em 28/06. E o próprio deputado já afirmou rever a 

proposta de extinção na versão final para a comissão 

mista, porém, o governo deverá apresentar o novo e es-

perado sistema, de forma mais simples e funcional. 

Apesar da instabilidade, o eSocial precisa ser lan-

çado de forma funcional, a melhor versão será aquela 

simples e funcional, mas não é necessário a sua extinção, 

pois a modernização das relações trabalhistas depende de 

um novo sistema de comunicação entre empresas e go-

verno, e isso possibilitará uma maior efetividade nas fis-

calizações. O eSocial precisa ser revisto, mas a ideia da 

modernização não pode ser extinta. 

Professor de Recursos Humanos e Empreendedor. 

Porto Alegre/RS 

mailto:rh@uptreinamentos.com
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A LIDERANÇA NO COMPLETO UNIVERSO 

CONTEMPORÂNEO 

Por Charlene Soster Luz 

O desenvolvimento do líder começa desde cedo na 

escola. É preciso formar líderes capazes de trabalhar com 

propósito e interesse na solução de problemas da empresa 

e da sociedade. 

Liderar significa desenvolver pessoas e processos 

para conseguir os resultados propostos pela organização. 

As características do líder contemporâneo precisam ser 

aguçadas desde cedo nas instituições de ensino. Para de-

senvolver pessoas, o líder precisa se aprimorar constante-

mente e ter consciência do complexo cenário atual em 

âmbito global: presença das tecnologia da informação, 

emergências políticas, migrações, diversidades e ameaça 

ao meio ambiente. (Perez, p. 15).  

A tecnologia influencia no comportamento das 

pessoas na aprendizagem e nas relações profissionais. Os 

mais experientes passam a aprender a tecnologia com os 

mais jovens. Cabe ao líder amenizar possíveis conflitos 

de geração, mostrando que os conhecimentos se comple-

mentam e a aprendizagem ocorre ao longo de toda vida.  

O acesso à informação é instantâneo e as respostas 

são rápidas, ou seja, esperar pode irritar e gerar ansieda-

de. A nova geração tem sede por facilidades e imediatis-

mos, o que é ótimo para responder ao mercado competiti-

vo, mas deixa o indivíduo dependente de respostas na 

hora, como se ele fosse o centro do universo. Os docente 

tem o papel de orientação para os alunos reuniram os fra-

gmentos de informação e ajudá-los a formar o conheci-

mento prático, sem ansiedades.  

Segundo Gomez (2015, p.30), as escolas como 

conhecemos hoje tendem a desaparecer gradualmente e 

serem substituídas por “redes sociais organizadas em tor-

no de objetivos e propósitos dos alunos e suas famílias”. 

 “A capacidade para usar a tecnologia da informa-

ção é cada dia mais decisiva, pois muitos dos serviços, 

dos trabalhos e dos intercâmbios estão e estarão cada vez 

mais acessíveis apenas por meio da rede. Por isso, apare-

ce com maior clareza e urgência a necessidade da forma-

ção de novos cidadãos para viver em um ambiente digital 

de possibilidades e riscos desconhecidos.” Perez (2015, 

p.17)  

O mundo do trabalho já está sofrendo muitas mo-

dificações como home office, escritórios virtuais, co-

workings e contratos flexíveis de trabalho em prol de pro-

jetos pessoais. Nota-se uma inversão, pois a escola deve-

ria preparar o aluno para a vida pessoal, social e profissi-

onal, mas as mudanças estão acontecendo primeiro no 

mercado de trabalho. A escola ainda está no século passa-

do com extensos conteúdos sem conexão com a vida prá-

tica, burocracias e padronizações sem sentido àa medida 

que cresce a demanda por serviços.  

O modelo escolar atual é herança de Taylor, onde 

a padronização e o tempo eram imperativos para produ-

zir, operários faziam trabalhos repetitivos e os chefes usa-

vam dinheiro como principal estimulador para seus funci-

onários. Porém, o cenário se modificou e há intercâmbio 

global de conhecimento entre diversas pessoas e os servi-

ços que exigem inovação ganham espaço na economia. A 

rentabilidade está sendo mais importante que a produtivi-

dade. 

É preciso formar pessoas com capacidade de lide-

rar e serem lideradas para viverem nesse momento com-

plexo. Precisa-se urgente formar líderes mundiais capazes 

de governar de forma democrática e isso se aprende des-

de cedo com incentivo aos trabalhos em equipe e solução 

de problemas e não com memorizações inúteis que estão 

disponíveis na internet.  

A incompetência de lideranças políticas com falta 

de valores poderia ser reduzida se a escola formasse pes-

soas com preocupações altruístas. O fracasso escolar po-

de ter como consequência desemprego, subempregos e 

criminalidade. Então, há emergência em propor alternati-

vas a esses e outros problemas.  

A migração ocorre nesse momento como fuga de 

uma vida indesejada e a busca por esperança em outro 

lugar, mesmo que seja difícil chegar na terra desejada. A 

coragem de empreender uma vida nova encoraja outras 

pessoas em outros aspectos. Surge um intercâmbio de 

ideias e inovação com a mistura de culturas. As empresas 

devem ficar atentas para isso e abertas para se destacar 

utilizando as pessoas mais diversas possíveis e como for-

ma de cooperar com o bem comum. 

  O bem do todo precisa ser pensado em todas 

organizações para continuarmos a viver com saúde. A 

ganância é destrutiva. Problemas ambientais são caracte-

rísticas contemporâneas, fruto de péssimas e gananciosas 

gestões. Esse tema precisa ser pensado nas escolas para 

as empresas terem líderes e colaboradores inteligentes o 

suficientes para ter lucro de forma a cooperar com o meio 

ambiente e as próximas gerações.  

Professora de Gestão de Pessoas, Administração e 
Logística. Cachoerinha, RS. 
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ANÚNCIO 

Curso 100% Online para Todo Brasil. 

APRENDA DE VERDADE TUDO  
SOBRE O DEPARTAMENTO  

PESSOAL 

Matrículas no site 

www.uptreinamentos.com/cursosead/

analistadp 

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 

PREVIDENCIÁRIA 

PROCESSO DE ADMISSÃO 

ESOCIAL 

CÁLCULOS TRABALHISTAS 

E MUITO MAIS. 

ENTREVISTA: O QUE PODE SER EXIGIDO. 

Por Élvis Marçal Lisboa da Silva 

Em época de crise econômica e com o desemprego 

aumentando, fica comum as filas no SINE e em agências 

de empregos da sua cidade, tão comum que quase se tor-

nam quilométricas ao surgir notícias de novas vagas.  

Não somente as filas, mas também a caminhada 

diária com diversos currículos para entregar nas empre-

sas. Apesar de ser comuns as entrevistas de empregos no 

processo seletivo, é necessário que se tenha conhecimento 

do limite imposto pela lei para não prejudicar o candidato 

nem a empresa. Você sabe o que não pode ser exigido nas 

entrevistas? 

Existe diversos limitadores para o recrutamento e 

seleção, como por exemplo as leis, além das decisões da 

justiça e do bom senso. Por lei, as empresas não podem 

exigir, por exemplo, mais de 06 (seis) meses de experiên-

cia em alguma função. A lei 11.644 de 2008 incluiu o Art. 

442-A na CLT que define o tempo máximo de experiên-

cia que pode ser requerido ao candidato pelo empregador, 

sendo esse período não superior a seis meses. Por fim, é 

comum vermos nos anúncios de empregos, de forma equi-

vocada, empresas solicitando tempo superior a este.  

“Art. 442-A. Para fins de contratação, o emprega-

dor não exigirá do candidato a emprego comprovação de 

experiência prévia por tempo superior a 6 (seis) meses no 

mesmo tipo de atividade.” 

Também, através da lei 9.029 de 1995, fica proibi-

do o empregador exigir qualquer comprovante, exame ou 

laudo de gravidez, ou a comprovação do candidato ser 

portador do vírus HIV. Além disto, é proibido adotar 

qualquer prática que limita o acesso ao trabalho, ou sua 

manutenção, por motivo de sexo, idade, cor, estado civil, 

situação familiar, deficiência, idade, etc.  A referida lei 

trata como crime passível de prisão de um a dois anos e 

multa administrativa, no valor de dez vezes o maior salá-

rio pago pelo empregador. 

As proibições e limitações no momento da contra-

tação podem serem justificadas caso a vaga exija alguma 

condição específica. Como por exemplo, limitar a idade 

para uma vaga que necessita o uso de força física. 

A promessa de emprego não cumprida pode gerar, 

conforme o entendimento dos tribunais, danos morais, ou 

seja, o empregador seleciona o candidato, porém não o 

contrata. O empregador somente poderá cancelar a admis-

são se no exame admissional, realizado pelo médico do 

trabalho, constate que a função que ele irá fazer, mesmo 

com o fornecimento de equipamentos de proteção indivi-

duais, o EPI, e sistema de proteções coletivas, agrave 

qualquer problema de saúde já existente. Nesse caso, o 

médico emitirá o ASO (atestado de saúde ocupacional) 

considerando o candidato inapto ao cargo. 

Qualquer pessoa que se sinta discriminado em pro-

cesso seletivo, pode procurar o Ministério Público e de-

nunciar, para que haja uma investigação, podendo essa 

denuncia ser anônima. Então, candidato, agora que já sabe 

o que pode ser solicitado nas entrevistas. Desejamos a 

vocês muito sorte, e que a próxima entrevista, seja sua 

porta de entrada na carreira. 

Professor de Recursos Humanos e Empreendedor. 

Porto Alegre, RS  

http://www.uptreinamentos.com/
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#BrasilSemTrabalhoInfantil: mobilização no 

Twitter alcançou 141,2 milhões de pessoas 

 

Mobilização no Twitter chegou a um público que 
equivale a 67% da população brasileira. 

No Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil (12/6), 
141.260.764 pessoas foram alcançadas pela causa mais 
relevante da data: #BrasilSemTrabalhoInfantil. Criada 
pela Justiça do Trabalho para sensibilizar e conscientizar 
os cidadãos brasileiros da importância de combater e de-
nunciar o trabalho infantil, a hashtag esteve entre os as-
suntos mais comentados do Brasil no Twitter (trending 
topics) por mais de 8 horas ininterruptas e apareceu nas 
páginas dos usuários 575,3 milhões de vezes.  Os dados 
foram aferidos pela ferramenta de monitoramen-
to Hashtracking e comprovam: foi a maior mobilização 
digital de combate ao trabalho infantil no País de que se 
tem notícia até o momento. 

A iniciativa foi idealizada e liderada pela Coorde-
nadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comuni-
cação Social do TST, em parceria com o Conselho Supe-
rior da Justiça do Trabalho (CSJT) e com os 24 Tribunais 
Regionais do Trabalho do país. A ação foi realizada de 
maneira totalmente orgânica, isto é, não recebeu nenhum 
tipo de investimento em anúncios ou outras modalidades 
de conteúdos patrocinados. 

“O trabalho infantil, que atualmente vitimiza 2,7 
milhões de crianças e adolescentes, tem sua ori-
gem histórica na nossa herança escravocrata e encontra 
na pobreza seu maior fator de perpetuação”, destaca o 
presidente do TST e do CSJT, ministro Brito Pereira.  

De acordo com o ministro, o combate a essa forma 

de abuso é prioritário para a Justiça do Trabalho. “O re-

sultado dessa ação digital demonstra que a sociedade 

compreende a importância e a urgência de combater o 

trabalho precoce”. 

 

Ação virtual, resultados reais 

E como uma ação tão grande numa rede social se 
converte em benefícios concretos para a sociedade? O 
twittaço promovido pela Justiça do Trabalho contra o 

trabalho infantil proporcionou uma ampla repercussão do 
assunto na imprensa brasileira, por meio da publicação de 
13 matérias em veículos nacionais, difundiu informações 
relevantes que foram assimiladas pelos públicos atingidos 
e provocou mais denúncias no Disque 100, canal mantido 
pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Hu-
manos. 

“O aumento nas denúncias de trabalho infantil no 
Disque 100 demonstra que, para além do envolvimento 
digital com a causa, muitos cidadãos brasileiros foram 
sensibilizados pelo twittaço, a ponto de realizar denún-
cias. E isso é o que dá mais sentido a esse tipo de mobili-
zação”, acredita Fábia Galvão, editora de mídias sociais 
da Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de 
Comunicação do TST e do CSJT. 

O êxito dessa iniciativa, que posicionou a Justiça 
do Trabalho como a maior protagonista de um movimen-
to de combate ao trabalho infantil no Brasil, consolida a 
ação #BrasilSemTrabalhoInfantil como uma iniciativa 
que será promovida novamente no futuro. 

“Que no próximo Dia Mundial contra o Trabalho 

Infantil, 12 de junho de 2020, todos os que participaram 

dessa mobilização de combate ao trabalho precoce e ou-

tros cidadãos possam continuar esse movimento de cons-

cientização e incentivo às denúncias, que colabora de ma-

neira efetiva para a erradicação dessa forma de abuso ain-

da tão presente na realidade brasileira”, conclui o minis-

tro Brito Pereira, presidente do TST e do CSJT. 

 

 

Notícias do TST. Secretaria de Comunicação Social. 

Tribunal Superior do Trabalho.  Publicado em http://

www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/

content/-brasilsemtrabalhoinfantil-alcanca-141-2-milhoes-de-

pessoas 

NOTÍCIAS E LAZER 

CINEMA: Homem Aranha: Longe de Casa 

O miranha volta para mais uma aventura nas telonas. Filme é sequencia de Homem Aranha: Volta 

ao Lar e Vingadores: Ultimato. 

SINOPSE: Peter Parker (Tom Holland) está em uma viagem de duas semanas pela Europa, ao 

lado de seus amigos de colégio, quando é surpreendido pela visita de Nick Fury (Samuel L. Jack-

son). Precisando de ajuda para enfrentar monstros nomeados como Elementais, Fury o convoca 

para lutar ao lado de Mysterio (Jake Gyllenhaal), um novo herói que afirma ter vindo de uma Ter-

ra paralela.  

https://twitter.com/hashtag/BrasilSemTrabalhoInfantil?src=hash
https://www.hashtracking.com/

