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Taxa de desemprego fica em 12,6% no trimestre até agosto, 
aponta IBGE  
 
Por Bruno Villas Bôas  
RIO - A taxa de desemprego do país encerrou o período de junho a agosto em 12,6%, 
conforme pesquisa divulgada nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). O resultado ficou 0,8 ponto percentual acima do registrado no mesmo 
período de 2016 (11,8%) e 0,7 ponto percentual abaixo do período de março a maio deste 
ano (13,3%). Segundo o instituto, essas bases de comparações são consideradas as mais 
corretas estatisticamente. A taxa ficou ligeiramente abaixo da média das projeções de 24 
instituições financeiras e consultorias ouvidas pelo Valor Data. A previsão, na média, era 
que a taxa seria de 12,7% nos três meses até agosto, um pouco melhor que o apurado no 
trimestre encerrado em julho (12,8%). O intervalo ia de 12,5% a 13%.  
 
O número de pessoas ocupadas era de 91,061 milhões no intervalo de junho a agosto, 
aumento de 1,5% frente ao trimestre imediatamente anterior deste ano. São 1,374 milhão 
de pessoas a mais empregadas seja formal ou informalmente. Quando confrontado com 
mesmo intervalo de 2016, o contingente de pessoas ocupadas cresceu 1%, o que significa 
924 mil pessoas a mais trabalhando. Ao mesmo tempo, a população desempregada 
somou 13,113 milhões, 4,8% abaixo do trimestre encerrado em maio. Isso significa 658 mil 
pessoas a menos. Frente a igual período de 2016, porém, o cenário ainda impressiona. 
São 9,1% a mais de desempregados (acréscimo de 1,090 milhão). Somados empregados 
e desempregados, a chamada força de trabalho ficou praticamente estável, ao recuar 
0,1% de junho a agosto de 2017, frente aos três meses anteriores. Ante igual trimestre de 
2016, houve aumento de 0,2%, o que representa 99 mil pessoas a mais. 
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O teletrabalho e o direito de demandar  
 
Por Roberta de Oliveira Souza 
O teletrabalho foi regulamentado pela reforma trabalhista nos artigos 75-A a 75-E da CLT, 
alterados pela Lei nº 13.467, que entrará em vigor no dia 11 de novembro. Nesse sentido, 
estipulou-se que o teletrabalho consiste na prestação de serviços preponderantemente 
fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de 
comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo.  
 
Contudo, o comparecimento às dependências do empregador para a realização de 
atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não 
descaracterizará o regime de teletrabalho.  
 
De par com isso, deverá haver previsão expressa no contrato de trabalho que especificará 
as atividades que serão realizadas, bem como as disposições quanto à responsabilidade 
pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da 
infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao 
reembolso de despesas arcadas pelo empregado.  
 
É evidente que o empregador está em posição de supremacia face ao empregado e pode impor-lhe as 
suas condições 
 
Diante do exposto, ressalta-se que a mens legislatoris (intenção do legislador) ocorreu no 
sentido de prestigiar a autonomia da vontade, deixando à cargo das partes a estipulação 
com os gastos quanto à aquisição das ferramentas para o exercício regular do trabalho.  
 
Todavia, é de conhecimento notório que, em regra, as ferramentas de trabalho devem ser 
fornecidas pelo empregador, o qual responde pelos riscos do negócio, consoante o 
princípio da "ajenidad" (alteridade), previsto no artigo 2º da CLT.  
 
A questão, portanto, reside em analisar se os custos com a aquisição e manutenção de 
equipamentos tecnológicos que extrapolam a normalidade podem, via contrato escrito, 
serem atribuídos ao empregado e, em sendo, se ele pode refutar a própria manifestação 
de vontade declarada no contrato.  
 
Ora, apesar da mens legislatoris (intenção do legislador) ter sido expressa no sentido da 
possibilidade de livre pactuação pelas partes quanto aos gastos com instrumentos de 
trabalho, a teoria objetiva, de Friedrich Savigny, defende a prevalência da mens legis (do 
espírito da lei, da sua finalidade) como principio interpretativo, ou seja, a lei, uma vez 
editada, se desprende da vontade do legislador, podendo assumir múltiplos significados.  
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Nesse sentido, deve-se adotar a interpretação mais consentânea com o direito do trabalho 
que inadmite a atribuição de gastos extraordinários ao trabalhador. Nesse sentido, 
sublinha, com absoluta precisão, o ilustre professor e advogado Raphael Miziara.  
 
Portanto, se, por exemplo, o teletrabalho for prestado em regime de home office e para 
tanto o empregado necessitar de um computador e de internet, equipamentos estes que 
ele já possui para atender suas necessidades normais diárias, não há vedação que, em 
sede contratual, tais despesas continuem lhe sendo atribuídas.  
 
Porém, se o gasto for extraordinário ou, se ele depender de um equipamento mais 
moderno para executar suas funções ou tiver que assumir gastos muito altos sem 
nenhuma garantia da continuidade da relação de emprego, tais instrumentos devem ser 
custeados pelo empregador, ante o princípio da alteridade.  
 
Nada obstante, se o empregado, premido de necessidade, mesmo assim, assinar o 
contrato que lhe atribua a responsabilidade pela aquisição de equipamentos caros e cujos 
gastos não sejam compensáveis em curto prazo, uma vez dispensado lhe será dado 
alegar a presença de vício de consentimento, ou seja, de coação, diante da necessidade 
em assegurar uma vaga no mercado de trabalho, ou, ainda, sustentar a presença do 
instituto civilista da reserva mental, que é tida como "o bloqueio volitivo interno" capaz de 
gerar a ineficácia da manifestação de vontade quando o seu destinatário sabia da reserva 
mental do declarante.  
 
Ora, é evidente que o empregador está em posição de supremacia face ao empregado e 
tem ciência de que é mais fácil impor-lhe as suas condições do que o empregado 
barganhar suas ambições. A grande vantagem no tocante à alegação da reserva mental 
consiste na ausência de prazo decadencial para a sua alegação, porquanto, segundo 
Pontes de Miranda, nessa hipótese sequer há manifestação de vontade, e, em sendo o ato 
inexistente, não há de se falar em prescrição ou em decadência.  
 
Afinal, durante a prestação de serviços o empregado sofre de um certo tipo de paralisia do 
direito de demandar na "Justiça dos Desempregados" em face de seu empregador, 
porquanto necessita do trabalho para sobreviver e não se encontra em posição igualdade 
para impor e negociar seus interesses.  
 
Roberta de Oliveira Souza é advogada graduada pela UERJ, especialista em Direito e Processo do 
Trabalho pela Universidade Cândido Mendes e pós graduanda em Direito Público  
 
Este artigo reflete as opiniões do autor, e não do jornal Valor Econômico. O jornal não se 
responsabiliza e nem pode ser responsabilizado pelas informações acima ou por prejuízos de 
qualquer natureza em decorrência do uso dessas informações 
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Diálogo facilitado  
 
Por Jacilio Saraiva 
Muita negociação e diálogo com os funcionários. Esses serão ativos ainda mais 
importantes para o pequeno empresário a partir de novembro, quando entra em vigor a 
nova legislação trabalhista. A mudança altera mais de cem pontos da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT). Para especialistas em empreendedorismo e recursos humanos, as 
modificações podem ampliar a geração de empregos em um momento de retomada da 
economia e trazer mais segurança jurídica às relações patrão-empregado.  
 
As normas garantem questões já em uso informal pelos negócios de menor porte, como o 
parcelamento das férias, a compensação da jornada por meio de bancos de horas, além 
da regulamentação do home office e dos terceirizados. Representantes de sindicatos 
dizem que a maioria dos empresários ainda desconhece as novas medidas.  
 
"A criação de novas modalidades de expediente, que permitem ao empreendedor 
flexibilidade nas contratações, e a ampliação das possibilidades de negociação com os 
colaboradores estão entre os destaques das mudanças", avalia Guilherme Afif Domingos, 
presidente do Sebrae.  
 
Para Joseph Couri, presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo 
(Simpi), ainda falta informação sobre o conteúdo das medidas. Pesquisa encomendada 
pela entidade em julho demonstra que somente 15% da categoria no Estado estão bem 
informados sobre a nova lei, enquanto 29% alegam desconhecer o tema. Mais de 40% das 
pequenas fábricas do Brasil estão em São Paulo, segundo o Simpi.  
 
A reforma traz uma série de alterações na flexibilização dos horários de trabalho e lazer. 
Será possível negociar salários por hora ou dia, em vez de pagamentos mensais. Entra em 
pauta o esquema 12×36 - após 12 horas de trabalho, há 36 horas de descanso, 
respeitando o máximo de 48 horas semanais trabalhadas, sendo 44 comuns e quatro 
horas extras.  
 
As férias também ganham alternativas. Os 30 dias de descanso podem ser divididos em 
até três períodos e não mais em duas partes. "Para um pequeno empresário, ficar sem um 
bom funcionário durante um mês é difícil", diz Carlos Bittencourt, diretor do Departamento 
da Micro, Pequena e Média Indústria (Dempi) da Federação das Indústrias de São Paulo 
(Fiesp). "Muitas vezes, a empresa tem apenas um colaborador por departamento e, na 
prática, muitos precisam voltar antes do fim das férias."  
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Outro ponto da regulamentação é o reconhecimento do home office. Assim como no caso 
das férias parceladas, especialistas apontam que a novidade, mais comum na área de 
tecnologia da informação (TI), joga luz em um cenário que já existe de maneira informal. O 
empregador cortará custos com aluguel e outras contas fixas, pois será permitido praticar 
rodízio de empregados na sede da empresa, que também pode ocupar um espaço menor. 
A aposta é que os funcionários ficarão mais engajados em uma companhia que lhes dá 
mais liberdade, o que pode fermentar a produtividade do negócio.  
 
"O diálogo e o bom senso terão de prevalecer, sempre", diz Bittencourt, que também 
comanda uma marca de material esportivo com 160 funcionários. "Teremos de 'trabalhar' 
melhor as relações chefia-empregado." Para diminuir a falta de conhecimento dos 
empresários sobre o tema, a Fiesp criou uma cartilha, disponível no site da federação, que 
explica a modernização das leis.  
 
Luiz Guilherme Migliora, professor de direito da Fundação Getulio Vargas (FGV), afirma 
que as normas municiam as empresas para destravar problemas cotidianos, sem precisar 
recorrer a outras entidades, como sindicatos e órgãos do governo. "Os empresários vão 
resolver questões salariais por meio de um plano de cargos e salários baseado em 
performance, e não mais no tempo de casa", explica.  
 
Outro passo importante, segundo Migliora, é a possibilidade de terceirizar qualquer 
atividade, o que leva o empreendedor a focar na sua atividade principal. "Isso pode 
resultar em ganhos para as empresas, tornando-as mais competitivas."  
 
Para Sylvia Lorena, gerente de relações do trabalho da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), a regulamentação da terceirização atrairá mais parcerias entre as 
empresas, com saltos de eficiência e intercâmbio de tecnologias. "Para as PMEs, que têm 
capacidade financeira limitada, poder terceirizar serviços é uma oportunidade para ampliar 
a operação com menos riscos."  
 
Pesquisa da CNI realizada no ano passado em 143 municípios indica que a possibilidade 
de trabalhar em casa ou em locais alternativos é o desejo de oito em cada dez brasileiros. 
Entre os dois mil entrevistados, 64% - ante 58% do levantamento de 2015 - gostariam de 
reduzir o intervalo de almoço para sair mais cedo e 60% deles, em comparação a 53% do 
total analisado no ano anterior, são favoráveis a dividir as férias em mais de dois períodos.  
 
Alberto Procópio, diretor da área trabalhista e previdenciária da consultoria Grant 
Thornton, também chama a atenção para o contrato de trabalho intermitente, determinado 
em horas, dias ou meses. "Este procedimento pode ser utilizado em épocas de 
sazonalidade nos negócios", analisa. Ao mesmo tempo, é essencial que as organizações 
busquem a negociação, um dos pilares da reforma, para aumentar a produtividade, não 
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pensando apenas em zerar custos, diz. "A diminuição dos direitos trabalhistas não gera 
empregos e, considerando a lei da oferta e da procura no mercado profissional, os 
empregados poderão buscar outras empresas, com oportunidades e benefícios mais 
atraentes."  
 
A atualização da lei também será um instrumento para suportar momentos de instabilidade 
econômica, evitar demissões em massa ou o fechamento de empresas, afirma Toni 
Camargo, diretor da consultoria de recursos humanos Randstad Brasil. "As normas 
permitem a negociação de acordos compatíveis com a necessidade de cada negócio e 
segmento produtivo", explica. "Também vai diminuir o 'protecionismo' trabalhista, que 
causa muita insegurança jurídica para quem empreende", diz. 
 
 
 

Mudanças normatizam práticas já existentes  
 
Por Jacilio Saraiva  
A menos de dois meses da vigência da reforma trabalhista, pequenos e médios 
empreendedores se ajustam à nova legislação. O planejamento inclui a compra de 
notebooks para o trabalho remoto, a organização do quadro de acordo com a demanda e 
horários de pico, além da possibilidade de negociar a duração dos intervalos de almoço. O 
objetivo é sintonizar a velocidade das mudanças com novas estratégias de crescimento.  
 
Para Roberto Stern, sócio-fundador da Adamos Tecnologia, de soluções para 
armazenamento de dados e suporte remoto, as mudanças nas leis trabalhistas vão 
adequar o horário de expediente dos colaboradores, legitimar o trabalho remoto e ajustar 
as férias à realidade do mercado, com períodos de descanso menores que um mês. Com 
oito funcionários diretos, a empresa paulista vai implantar um banco de horas a partir do 
rendimento de cada funcionário. "Quando eles precisarem de um dia para resolver 
assuntos particulares, vão poder compensá-lo ao longo dos meses", diz. "E quando 
tivermos um projeto que demanda dedicação, poderemos contar com mais tempo do 
colaborador."  
 
Com a reforma, a ideia de Stern é investir em mais notebooks para os funcionários que 
adotarem o home office. A meta é liberar o trabalho remoto para determinadas atividades e 
quando não for obrigatório que o colaborador fique 100% do tempo no escritório, diz. 
"Vamos avaliar se o resultado compensa."  
 
Em 2018, o plano da Adamos é abrir uma filial em Portugal. "A regulamentação da 
terceirização também permite ao prestador vender serviços em mais de um cliente, 
normatiza práticas que já acontecem em vários lugares e diminui o volume de litígios."  
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Na rede de academias Contours, com 20 unidades, a expectativa é que os franqueados 
possam ajustar o quadro de colaboradores de acordo com a demanda e os horários de 
pico, melhorando o atendimento às alunas. A empresa só atende mulheres. "A 
flexibilização das leis deu mais liberdade para o empregado e o empregador', diz o master 
franqueado da marca, Cassiano Ximenes. "A CLT já estava obsoleta e prejudicava as duas 
partes."  
 
O gestor acredita que a revisão da CLT trará mais oportunidades de emprego. "Agora, 
poderemos contratar colaboradores somente para períodos de alta procura, sem onerar a 
folha." As academias da rede já adotam o sistema de trabalho intermitente, por conta de 
acordos com o sindicato da categoria. "Com a reforma, essa possibilidade será feita com 
mais segurança para o negócio."  
 
Ximenes também defende a terceirização das atividades. "A normatização veio para 
atender uma demanda antiga do mercado. As empresas vão ter mais tempo para focar 
energias no estratégico, na criação e no desenvolvimento de novos produtos e serviços." 
Ele acredita que a tendência, nas unidades franqueadas, é de aumentar o número de 
colaboradoras terceirizadas. No momento, as academias terceirizam somente serviços das 
nutricionistas que atendem as alunas.  
 
Alexandro Barsi, CEO da Verity TI, consultoria especializada em gestão e transformação 
digital, destaca as alternativas de negociar a duração dos intervalos de almoço e o 
parcelamento das férias. "Não vejo desvantagens na reforma", afirma. Com um 
faturamento de cerca de R$ 18 milhões em 2017, a empresa mantém todos os 200 
colaboradores no regime da CLT.  
 
Sylvia Lorena, gerente de relações do trabalho da Confederação Nacional da Indústria, diz 
que a valorização da negociação vai contribuir para o diálogo entre empregadores e 
empregados. "Esse cenário deve fortalecer, inclusive, a atuação dos sindicatos." 
 
 

Reforma beneficia os pequenos  
 
Por Jacilio Saraiva 
A reforma trabalhista é boa para todas as empresas, especialmente para as pequenas e 
médias, na avaliação do sociólogo José Pastore, professor de relações do trabalho da 
Faculdade de Economia e Administração (FEA) e da Fundação Instituto de Administração 
(FIA), da Universidade de São Paulo (USP). Estudioso há mais de 50 anos das relações 
de trabalho, emprego e educação, o especialista acredita que, hoje, a insegurança jurídica 
domina a agenda dos empreendedores. "Eles estão sempre assustados com o que pode 
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ocorrer na Justiça do Trabalho. Com regras mais claras, a tendência é de crescimento dos 
negócios", diz. Na entrevista a seguir, ele fala como a reforma pode aumentar o número de 
vagas nas companhias e quais os impactos esperados em setores como comércio e 
serviços.  
 
Valor: A reforma é boa para a pequena empresa?  
 
José Pastore: A reforma trabalhista é boa para todas as empresas, em especial para as 
PMEs. Todas têm uma enorme dificuldade de contratar formalmente, por arcarem com 
102,4% de encargos sociais sobre o salário nominal. Além disso, enfrentam uma enorme 
insegurança jurídica que gera milhões de ações trabalhistas onerosas e agravam o custo 
do fator 'trabalho'. Finalmente, as pequenas, que precisam de flexibilidade, ainda sofrem 
com as regras exageradamente rígidas da CLT [Consolidação das Leis do Trabalho].  
 
Valor: Como toda mudança estrutural, há vantagens e desvantagens?  
 
Pastore: A reforma traz custos e oportunidades para as empresas em geral. Entre os 
custos, há o aumento das multas em caso de infração e o crescimento das despesas 
processuais. Isso vale também para as pequenas. Nas oportunidades, aparece a liberdade 
de negociar com os sindicatos e ter certeza de que o que for negociado vai valer mais do 
que a CLT. E, nessa negociação, empregados e empregadores poderão fazer ajustes nas 
jornadas, férias e outros direitos que hoje são rígidos. Uma grande abertura foi dada para 
negociar a produtividade, crucial para a competitividade dos negócios. Ela pode ser 
atrelada a bônus sobre os quais não incidem encargos. Para as pequenas, é de grande 
valor a criação das duas modalidades de tempo parcial [16 e 30 horas semanais], o 
contrato intermitente e de autônomos. São opções já usadas na informalidade que, agora, 
poderão ser aplicadas com segurança. A chegada da terceirização para atividades fim e 
meio constitui ainda uma excelente oportunidade para ampliar os negócios.  
 
Valor: É possível que as mudanças aumentem a oferta de emprego?  
 
Pastore: A reforma trabalhista não reduziu os encargos sociais, mas ajudará a diminuir o 
numero de ações trabalhistas e a insegurança dos empregadores e empregados. Com 
isso, as empresas terão uma baixa nas despesas com contencioso trabalhista. O ambiente 
de trabalho deve melhorar e a produtividade crescer. Isso é crucial para as companhias se 
consolidarem e continuarem a gerar empregos, como já fazem hoje. Os pequenos 
negócios respondem por 52% dos postos com registro em carteira e 27% do PIB nacional. 
É uma contribuição notável. Apesar da recessão, no primeiro semestre de 2017, geraram 
60% mais empregos do que as grandes. Para os trabalhadores, a reforma é benéfica 
porque reduz o medo de empregar entre os patrões, que aumentarão a oferta de vagas 
protegidas.  
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Valor: Em que o pequeno empresário deve ficar mais atento, a partir de novembro?  
 
Pastore: A reforma teve um cuidado especial com as pequenas empresas. As multas por 
infração trabalhista, por exemplo, apesar de terem aumentado, são mais baixas do que 
para as demais companhias. Nas ações judiciais, o empreendimento pode ser 
representado pelo contador ou por outra pessoa que conheça o caso, dispensando a 
presença do dono ou de um de seus empregados. A quitação no encerramento de um 
contrato será feita entre empregado e empregador, o que elimina também a burocracia dos 
sindicatos. No final de cada ano, empregado e empregador podem fazer uma quitação dos 
últimos doze meses, reduzindo os desentendimentos na hora de uma eventual dispensa. 
Já os honorários de advogados e peritos serão limitados, desaparecendo o medo de 
despesas milionárias com esses profissionais. No caso de recurso judicial, o valor do 
depósito recursal é reduzido em 50% para as pequenas. Todas essas simplificações 
cortam as contas dos empresários.  
 
Valor: Como aproveitar melhor as oportunidades da nova lei?  
 
Pastore: Será preciso negociar bem. As pequenas empresas precisam se aproximar dos 
sindicatos e demandar deles mais eficiência no processo de negociação, com atenção 
para as necessidades especificas de cada setor. Nunca foi tão importante para as 
empresas se filiarem e cobrar bons serviços de sindicatos e federações. A prevalência do 
que for negociado vai ser vantajosa para quem fizer o melhor acordo.  
 
Valor: Haverá impactos diferentes para setores como o comércio, indústria e serviços? 
  
Pastore: Os impactos mais expressivos devem ocorrer no comércio e nos serviços porque 
eles necessitam de modalidades flexíveis de contratação que não existem hoje 
[intermitente, tempo parcial com possibilidade de hora extra, terceirização, autônomo]. 
Com isso, acaba a insegurança jurídica da contratação informal para picos de demanda, 
como é o caso de restaurantes que contratam garçons em feriados, e dos supermercados 
que chamam vendedores em momentos de demanda. Isso também vale para o setor de 
serviços, caso dos salões de beleza que precisam de reforço nos finais de semana, e dos 
hotéis nas férias. Com as novas modalidades de contrato e a negociação de jornadas mais 
compatíveis com suas necessidades, esses segmentos otimizarão o tempo dos 
empregados e vão capitalizar em qualificação. O que significa aumento de produtividade e 
redução do custo unitário do trabalho, com ganhos de eficiência e lucro. 
 
 
 
 
 (Fonte: Valor Econômico – 29/09/2017) 
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TST considera abusiva a greve dos funcionários dos Correios 
 
- O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu na tarde desta quinta-

feira (28) que foi abusiva a paralisação dos empregados dos Correios iniciada no último 

dia 19. 

 

Em seu despacho, o ministro declarou que "houve adesão à greve com a negociação 

ainda não encerrada, o que implica na abusividade". 

Segundo o magistrado, neste caso, "cabe ao empregador adotar as providências que 

entender pertinentes, conforme sua conveniência, partindo da premissa de que para tais 

trabalhadores não há greve, mas simplesmente ausência ao trabalho, desvinculada de 

qualquer movimento paredista". 

O Correios havia entrado com ação pedindo dissídio coletivo por conta da greve. 

A decisão de encerrar as negociações ocorreu depois que parte dos sindicatos ligados à 

Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios 

(Findect) aderiu à paralisação. 

Na última segunda-feira (25), o TST já havia concedido liminar favorável ao Correios e 

determinou que fosse garantido em atividade o mínimo de 80% do efetivo de empregados 

por agência do Correios em todo o País. /Agências 

 
 
 
 
 
(Fonte: DCI – 29/09/2017) 
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DECISÕES 
 

 
 

Penhora de salário  
 
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que penhora parcial de salário exige prova 
de que a medida não prejudica a subsistência do devedor. A decisão é da 3ª Turma, que 
analisou pedido de bloqueio de parte da remuneração de sócio de empresa cuja 
personalidade jurídica foi desconsiderada no curso de processo de execução de dívida 
oriunda de operação mercantil. Os ministros entenderam não haver no processo 
elementos suficientes que permitissem concluir que o devedor pudesse suportar a penhora 
sem o sacrifício de sua subsistência. A relatora do recurso especial do credor (REsp 
1673067), ministra Nancy Andrighi, explicou que a evolução jurisprudencial do STJ teve 
por objetivo a harmonização de duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa 
humana: o direito ao mínimo existencial e o direito à satisfação executiva. "Sob essa ótica, 
a aplicação do artigo 649, IV, do CPC/73 exige um juízo de ponderação à luz das 
circunstâncias que se apresentam caso a caso, sendo admissível que, em situações 
excepcionais, se afaste a impenhorabilidade de parte da remuneração do devedor para 
que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor", disse a ministra.  
 

Acumulação de cargos  
 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) considerou válida a acumulação dos cargos de 
técnico bancário da Caixa Econômica Federal (CEF) com o de professor da rede pública 
de ensino. A decisão da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) foi 
proferida no julgamento de recurso da CEF contra acórdão da 2ª Turma, que permitiu a 
acumulação a uma trabalhadora. Na decisão questionada pela CEF, os ministros levaram 
em consideração a compatibilidade de horários e as peculiaridades do cargo de técnico 
bancário da CEF, que exige conhecimentos específicos e profundos sobre o sistema 
financeiro nacional. Com essa fundamentação, a turma proveu recurso da trabalhadora e 
restabeleceu sentença que permitiu o exercício simultâneo das duas atividades. No 
recurso à SDI-1 (E-ED-RR-583- 92.2012.5.01. 0007), a Caixa sustentou que o cargo de 
técnico bancário, apesar da nomenclatura, não apresenta as características necessárias 
ao enquadramento na exceção do artigo 37, inciso XVI, alínea "b", da Constituição, pois 
não demandaria conhecimentos específicos. Porém, foi nessa exceção que o relator do 
caso, ministro Cláudio Brandão, incluiu o caso da empregada da Caixa. 


