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Cresce impacto dos 'bicos' no orçamento das famílias 
 
Trabalho informal ou segunda ocupação exigem readequação na utilização da renda, que passa por 
mudança no estilo de vida e controle de despesas 
 
São Paulo - Com o ainda alto índice de desemprego no País (13,1 milhões de pessoas) e 
a queda da renda dos trabalhadores , aumenta a importância de um trabalho adicional 
(bico) para completar o orçamento familiar. 
 
Segundo a educadora financeira da DSOP Educação Financeira, Cíntia Senna, é mais 
normal do que parece algumas pessoas terem que somar dois empregos ou viverem só 
dos conhecidos bicos para assim conseguirem quitar seus débitos e sustentarem suas 
casas.  

Entre junho e agosto desse ano, cerca 70% das vagas de trabalho foram geradas no 
trabalho informal. A especialista aconselha que, diante das adversidades, ter uma visão do 
todo é essencial para que as finanças não saiam do controle. 

"Ultimamente as pessoas têm buscado alternativa e mais fontes de renda. A principal 
orientação para elas é analisar quais são seus objetivos, quais cursos desejam seguir", 
aponta a educadora. "Muitas vezes, mesmo com dois ou três salários, de bico ou renda 
própria, continua-se gastando muito, e isso mantém a impressão de que não se está 
ganhando bem ou o suficiente.  

O correto é identificar a renda principal e destiná-la para os gastos prioritários - educação, 
casa, família, casa. E com o recurso extra investir em alguns objetivos, como uma viagem 
no final do ano", continua Senna. 

Como alertam os especialistas consultados pelo DCI, é contraproducente aumentar as 
fontes de renda e não diminuir o estilo de vida, que prejudica financeiramente as próprias 
contas. "Quem tem algum tipo de complemento tem que se adequar dentro do orçamento 
do emprego formal.  

Claro, é melhor que ela tenha um complemento através de bicos do que realizar uma 
tomada de crédito. Mas ter uma receita incerta também não é bom. É importante que 
verifiquemos se a conta não fecha justamente por causa de um estilo de vida que não 
entra no orçamento.  
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Existe um costume de viver acima de suas possibilidades", analisa o educador financeiro 
do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e do portal Meu Bolso Feliz, José Vignoli. 

A partir de uma boa análise de suas próprias finanças, é necessário mensurar qual será o 
impacto de suas fontes primárias de renda, e assim ter mais facilidade para entender no 
que uma fonte de renda extra - seja de um segundo emprego ou de um bico - irá 
realmente surtir efeito em suas economias.  

"Fazendo essa análise, além do gasto mensal, é necessário verificar o que foi contraído de 
dívidas lá atrás, e com isso conferir porque os rendimentos não terem sido suficientes, e 
aonde eu consigo reduzir para tudo encaixar dentro do orçamento. Nesse momento você 
também pode avaliar o que realiza em sua atividade, se compensa buscar outras fontes ou 
aprimorar o que faz", explica Cíntia Senna. 

Uma vez com as finanças equilibradas, uma segunda renda pode ser útil para impedir que 
justamente novas dívidas sejam contraídas com o tempo, através de uma poupança de 
emergência.  

"Quando é feita uma revisão no modo de viver, já se consegue ver quais recursos serão 
dirigidos para um objetivo extra. E a partir disso, todo esforço é positivo", diz José Vignoli. 

Renda irregular 

Embora os bicos possam preencher buracos no orçamento, em diversas oportunidades 
eles se transformam na renda principal das famílias como a única fonte.  

Em alguns casos, existe a procura por trabalhos de renda irregular em substituição ao 
emprego formal. "Transições sempre são bem-vindas, e precisam ser planejadas.  

O que se pode fazer de experiência é testar em paralelo ao que já se faz hoje, conhecendo 
público e mercado", diz Cíntia Senna. 

No entanto, trabalhar com recebimentos diários pode criar a ilusão de ter mais dinheiro, e 
assim condicionar mais gastos. "Entrar dinheiro todo dia pode gerar uma autosabotagem.  

As pessoas recebem um valor e acabam gastando com coisas menores, e falta para 
gastos fixos. Muitos mudam o padrão de recebimento, perdem o controle de como reservar 
esse valor ", diz. 

Gabriel Proiete de Souza 

 
 
(Fonte: DCI – 30/10/2017) 
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Governo vai esperar reação do mercado para regulamentar 
reforma trabalhista 
 
Mudanças entram em vigor no dia 11 de novembro, mas patrões, empregados e advogados ainda 
acumulam dúvidas sobre a nova legislação 
 
Lorenna Rodrigues, O Estado de S.Paulo 
BRASÍLIA - O governo optou por uma estratégia arriscada no processo de regulamentação 
das novas normas trabalhistas: vai esperar as reações e, só então, decidir sobre decretos 
e portarias com detalhamento dos temas mais polêmicos. A julgar pelo acúmulo de 
dúvidas de patrões, empregados e advogados desde a tramitação da reforma, aprovada 
em julho pelo Congresso, muitos pontos permanecem obscuros. 

As mudanças na legislação trabalhista entram em vigor no próximo dia 11. Um integrante 
do governo que participa das discussões sobre a reforma confirmou que o plano é “ver 
primeiro como o mercado vai se comportar”. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, 
sustenta que a legislação está pronta para entrar em vigor com as alterações feitas no 
Congresso. 

“Todas as modificações feitas ao projeto apresentado pelo Ministério do Trabalho foram 
debatidas pelos parlamentares e discutidas nas várias comissões, seguindo o rito 
estabelecido em um regime democrático”, afirmou. O ministério informou que “a lei é 
autoaplicável e não exige regulamentação”. 

Enquanto defensores da reforma, como o presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), Ives Gandra, afirmam que ela reduzirá disputas judiciais, alguns especialistas 
apostam que, sem regulamentação, as mudanças tendem a aumentar os confrontos entre 
trabalhadores e empresas no Judiciário. 

Alguns sindicatos já tentam incluir nos acordos com as empresas uma “cláusula de 
salvaguarda”, para se protegerem de normas que consideram prejudiciais em relação ao 
que vale hoje. 

“A discussão da lei foi açodada. Há vícios que precisam ser corrigidos”, diz o presidente da 
Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), Guilherme 
Feliciano. 
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Ainda há dúvidas em questões como a necessidade de aditivos contratuais, a participação 
de sindicatos em negociações e sobre o trabalho intermitente e em home office. A 
declaração de juízes trabalhistas de que não seguirão algumas determinações da lei 
colocou ainda mais lenha na fogueira. 

Contestações. Há duas semanas, a Anamatra divulgou uma lista com 125 enunciados 
contendo recomendações de como os magistrados devem interpretar as novas regras – 
algumas foram inclusive consideradas inconstitucionais e o entendimento é que não serão 
seguidas. “É muito preocupante porque ainda não sabemos como os juízes vão encarar 
várias situações”, diz o advogado Giancarlo Borba, sócio da área trabalhista do escritório 
Siqueira Castro.  
 
Para os especialistas, os pontos mais polêmicos da reforma só serão pacificados depois 
de dois ou três anos em análise no Judiciário, alguns deles só quando o Supremo Tribunal 
Federal (STF) se manifestar. 

Mesmo antes de entrar em vigor, o texto da nova legislação deverá passar por mudanças, 
o que tem causado ainda mais insegurança. O presidente Michel Temer prometeu fazer 
ajustes acordados com a base aliada durante a tramitação do projeto no Senado. 

Depois da revolta do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, contra o excesso de medidas 
provisórias mandadas pelo governo, a tendência é que seja enviado, na primeira quinzena 
de novembro, um projeto de lei com pedido de urgência. 

PERGUNTAS & RESPOSTAS 
 
1.  As modificações feitas pela reforma atingem os atuais trabalhadores?  

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) entende que as novas regras alcançam todos 
os trabalhadores imediatamente. O Ministério do Trabalho diz que vale para todos os 
trabalhadores com carteira assinada, exceto quem tem contrato específico firmado com o 
empregador. Advogados recomendam aditivos em todos os casos para se precaverem, 
porque não sabem qual será o entendimento dos juízes. 

2.  Em quais casos os contratos podem ser negociados entre empregador e empregado, 
sem o sindicato?  

A lei prevê que regras de banco de horas e compensação de jornada, demissão em 
comum acordo, parcelamento de férias em até três vezes e trabalho em home office 
podem ser negociados sem sindicatos. Advogados recomendam, para o caso de vários 
trabalhadores na mesma empresa, que o empregador procure o sindicato para negociação 
coletiva porque há dúvidas em relação ao entendimento do Judiciário.  
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3.  E no caso dos trabalhadores hipersuficientes, que ganham acima do dobro do teto do 
INSS, de R$ 11.060, e têm curso superior? 

A negociação pode ser feita individualmente.  

4.  Processos trabalhistas que já existem, se forem julgados após 11 de novembro, 
obedecem às regras antigas ou às novas?  

O governo entende que a lei passa a vigorar em 11 de novembro e as sentenças seguem 
a nova lei. Já a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) 
entende que o trâmite judicial segue as novas regras, mas que mudanças nos direitos dos 
trabalhadores não alcançam os contratos celebrados na lei antiga, ou seja, esses 
processos têm de ser julgados observando as regras anteriores. 

5.  Como o empregado pode parcelar férias?  

Pode ser acertado pelo trabalhador com o patrão sem necessidade do sindicato. Contratos 
têm de ser alterados só nos casos em que preveem que as férias não podem ser 
parceladas. A empresa precisa que o trabalhador assine um documento concordando com 
o parcelamento, já que o empregado pode optar por 30 dias seguidos. 

6.  Quem pode mudar o horário de almoço para 30 minutos? 

A mudança tem de ser feita por convenção coletiva, com a participação do sindicato. 
Empregados hipersuficientes podem negociar a redução individualmente com o 
empregador. 

7.  Trabalho intermitente valerá para empregados de qualquer empresa?  

O ministério afirma que se aplica à prestação de serviço não contínua, independentemente 
do tipo de empregador ou área de atuação. A única exceção prevista é para aeronautas. A 
Anamatra entende que só vale se a atividade da empresa for intermitente, como uma 
empresa de eventos ou bufê. 

8.  Como será a migração do trabalhador em regime tradicional para o novo teletrabalho? 
Quem paga equipamentos e custos do teletrabalho, como energia e internet?  

O ministério diz que será necessário aditivo contratual detalhando a migração. 
Equipamentos essenciais à atividade (computador, telefone etc) são de responsabilidade 
do empregador. Outros custos devem ser especificados no acordo entre patrão e 
empregado. A Anamatra entende que a previsão de que o teletrabalhador não tem direito a 
horas extras é irregular.  
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9.  A jornada 12/36h pode vigorar imediatamente?  

A reforma prevê acordo individual entre patrão e empregado. O entendimento da 
Anamatra, no entanto, é que isso seria inconstitucional, pois a Constituição diz que só 
pode haver jornada superior a 8 horas com negociação coletiva. Para o Ministério do 
Trabalho, o tema deve ser regulamentado em projeto de lei ou medida provisória e 
possivelmente será obrigatória a negociação coletiva. 

10.  A rescisão amigável já passa a valer ou ainda são necessárias mudanças? 

Vale imediatamente. Segundo o ministério, já foram feitos ajustes nos sistemas da Caixa 
para o saque de até 80% do FGTS nesses casos. 

11.  O ‘negociado’ vale sobre o ‘legislado’ em todas as áreas?  

Questões ligadas a saúde e segurança não podem ser flexibilizadas por negociação, nem 
coletiva, e devem seguir a legislação. 

 
 

Empresas estão otimistas com nova lei 

Executivos dizem que reforma traz segurança jurídica; lojas já anunciam trabalho intermitente 

O Estado de S.Paulo 
Indústria, comércio e empresas de serviços demonstram otimismo com a reforma 
trabalhista, apesar das incertezas das últimas semanas com reações contrárias por parte 
de alguns juízes. 

“Precisamos de um período para compreender e identificar o que se altera e o que reforça 
conceitos que já adotamos mas, sem dúvida, a reforma trabalhista trará mais segurança 
jurídica para as empresas, o que é bastante positivo”, informa a direção da Mercedes-
Benz. 

A montadora tem pouco mais de 8 mil funcionários e responde a cerca de 3 mil ações 
trabalhistas. A empresa informa que as equipes das áreas de recursos humanos e do 
jurídico estão em treinamento para interpretar as novas normas. 

O diretor da área de Recursos Humanos da ThyssenKrupp, Adilson Sigarini, diz que a 
empresa fez várias palestras para explicar a reforma aos funcionários e acredita em 
redução de ações trabalhistas no médio e longo prazos.  
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“Se tiver alguma medida inconstitucional, como alegam alguns grupos, certamente o 
Tribunal Superior do Trabalho vai corrigir isso.” 

Flávio Rocha, presidente da Riachuelo, acredita que haverá aumento de empregos em 
geral. A rede, por exemplo, vai reforçar o número de funcionários nas lojas para horários e 
dias de pico por meio de contratos intermitentes.  

No fim do ano, também contratará de 8 mil a 10 mil temporários, “processo que agora será 
menos burocrático”.  

Rocha acredita que possa ocorrer alguns “inconvenientes” no início da aplicação das 
novas normas, “mas logo as partes vão entender que a reforma é boa para os dois lados”. 

Algumas empresas estão se antecipando às novas normas. O grupo Sá Cavalcante, dono 
de vários shopping centers, publicou anúncios de abertura de 70 vagas para trabalho 
intermitente em Vitória (ES).  

O salário é de R$ 4,45 por hora para jornada de 5 horas aos sábados e domingos em lojas 
do shopping local. Empresa e sindicato foram procurados, mas não comentaram. 

Paulo Canoa, diretor da filial brasileira da Gi Group, empresa de trabalho temporário, diz 
que “a lei permitirá que se crie um ambiente mais seguro para contratar”.  

Segundo ele, desde abril, o grupo tem notado aumento no recebimento de currículos e no 
número de vagas. “Houve aumento de 40% de vagas em relação a 2016”, diz. 

Para a Ethics, especializada em segurança e vigilância, o compasso é de espera. “O 
mercado está apreensivo porque ainda não há uma decisão de como proceder com as 
reformas.  

Alguns juízes trabalhistas defendem a permanência da legislação anterior e estamos 
acompanhando as notícias”, diz Waldemar Pellegrino Júnior, sócio do grupo.  

CLEIDE SILVA, OLGA BAGATINI e THAIS BRUNORO, ESPECIAL PARA O ESTADO 
 
 
 
 
 
 

 
(Fonte: Estado de São Paulo – 30/10/2017) 
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Justiça do Trabalho é lenta e pouco efetiva para o empregado 
 
FLAVIA LIMA DE SÃO PAULO 
A Justiça do Trabalho é cara e está sobrecarregada, portanto não consegue dar conta dos 
processos que recebe. Na maior parte das vezes, ela é acionada para garantir o acerto de 
verbas rescisórias não pagas, como saldo de salário e aviso prévio e, de modo diferente 
do que pensa o senso comum, não pode ser considerada "pró-trabalhador" —que recebe, 
em média, R$ 4.500 por reclamação. O retrato foi construído pelo pesquisador André 
Gambier Campos, do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada), em estudo obtido 
com exclusividade pela Folha. 

Para ele, a solução para o problema não seria reduzir a força da Justiça do Trabalho, mas 
aumentar os mecanismos de negociação antes que as disputas chegassem a ela. Campos 
diz ainda que, ao ao perder a chance de fortalecer sindicatos e comitês laborais, a reforma 
trabalhista, aprovada pelo Congresso e prestes a entrar em vigor, poderia agravar a 
questão dos custos, pois tenderia a elevar a demanda judicial, já bastante pressionada. 
Entre 2006 e 2010, a Justiça do Trabalho recebeu 13,8 milhões de reclamações. O 
número passou de 17 milhões entre 2011 e 2015. 

 

Diante da alta procura, 3,8 milhões de novas reclamações foram recebidas pelas três 
instâncias da Justiça trabalhista apenas em 2015. Outros 2,1 milhões de processos foram 
herdados de anos anteriores. 
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Um pouco mais de 66% do total conseguiu ser julgado naquele mesmo ano. Mas, 
repetindo a dinâmica de anos anteriores, quase 34% das reclamações acabaram deixadas 
para os anos seguintes. Das demandas julgadas, as reclamações consideradas totalmente 
procedentes foram apenas 2% do total, embora a ideia de que a balança tombe para o 
lado do trabalhador seja bastante disseminada. 

O estudo mostra que os resultados mais frequentes envolvem decisões parcialmente 
favoráveis, seja por meio de conciliações entre patrões e empregados (quase 40%), seja 
por meio de decisões de mérito (28%). 
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Mas, mesmo quando a Justiça se manifesta a favor do empregado, o valor devido demora 
a ser pago e, em alguns casos, não ocorre. 

Em 2015, ano escolhido para o estudo, o prazo para receber a sentença na primeira 
instância foi de sete meses, em média. Nos tribunais regionais, as ações duraram oito 
meses e, nos superiores, um pouco mais de um ano. 

A fase de execução é de longe a mais demorada, levando, em média, três anos e meio. 
Fase final de uma reclamação trabalhista, a execução é o momento em que o juiz 
determina o pagamento de direitos reconhecidos. 

CUSTO ALTO 

Além de vagarosa, a Justiça do Trabalho é cara. Custou R$ 14,2 bilhões à União em 2014 
—valores de dezembro daquele ano—, consumidos em sua maior parte (80%) pela folha 
de salários de servidores, em especial magistrados, desembargadores e ministros do 
tribunal superior. 

É como se, para ser julgada, cada reclamação custasse, em média, R$ 4.000. 

O valor é próximo do montante médio pago pelo patrão ao empregado em cada 
reclamação julgada (R$ 4.500). 

A contrapartida, em forma de arrecadação de tributos, ficou bem abaixo dos custos. 

Em créditos previdenciários, custas processuais e IR, a União conseguiu arrecadar algo 
próximo a R$ 723 por reclamação, em média, em 2015. 

Grosso modo, para cada R$ 1 pago aos empregados, a Justiça do Trabalho desembolsou 
R$ 0,91 e a União conseguiu arrecadar R$ 0,16. 

"Não se trata de apequenar a Justiça do Trabalho, que é histórica e importante, mas não 
faz sentido para a sociedade gastar tanto dinheiro para julgar pequenos valores", afirma 
Campos.  

 
 
 
 
(Fonte: Folha de São Paulo – 30/10/2017) 
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DECISÕES 
 

 
 

Danos morais  
 
O Tribunal Superior do Trabalho reduziu de R$ 300 mil para R$ 30 mil o valor da 
reparação por danos morais a ser pago pelo Makro Atacadista a uma operadora de caixa 
que entrou em estado de depressão grave depois que passou a sofrer assédio no trabalho. 
Para a 8ª Turma, o valor inicialmente arbitrado não observava o princípio da 
proporcionalidade (RR- 820-42.2014.5.08.0111). No caso, a trabalhadora pagou R$ 1.644 
a um cliente que apresentou uma nota de crédito falsa referente a uma devolução. 
Segundo a empresa, ela não teria observado os procedimentos de conferência de 
assinaturas, e foi suspensa por 15 dias. O fato também foi registrado em boletim de 
ocorrência policial. A operadora alegou que não recebeu treinamento para a atividade e 
que, depois de se recusar a assinar o boletim de ocorrência sobre o pagamento da nota de 
crédito, por discordar das informações dadas pela empresa no documento, passou a sofrer 
agressões verbais e constrangimentos frequentes. Isso causou a depressão, com 
sintomas de "choros frequentes, insônia e falta de vontade de retornar ao trabalho". Mas, 
por necessitar do emprego, continuou na empresa. O exame médico pericial constatou 
doença psiquiátrica e a inaptidão da empregada para o trabalho, devido a episódio 
depressivo grave com sintomas psicóticos, diagnóstico que se manteve três anos após a 
ocorrência. 
 

Auxílio-doença  
 
A 3ª Seção do Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região julgou na semana passada o 
oitavo Incidente de Demandas Repetitivas (IRDR) admitido pelos desembargadores, 
uniformizando entendimento sobre contagem do período de auxíliodoença como tempo 
especial. Entenderam, por unanimidade, que, independentemente de comprovação da 
relação da doença com a atividade profissional do segurado, deve ser considerado como 
tempo especial quando o trabalhador exercia atividade especial antes do afastamento. O 
IRDR (nº 5017896-60.2016.4.04. 0000) foi proposto por haver divergência entre a Turma 
Regional de Uniformização (TRU) e o TRF. Para o relator, desembargador Paulo Afonso 
Brum Vaz, "negar ao segurado a possibilidade de cômputo de tempo de serviço de forma 
diferenciada, tão somente em razão da natureza do afastamento de suas atividades 
laborais, configura afronta ao princípio da contrapartida". 
 
(Fonte: Valor Econômico – 30/10/2017) 
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TRT-15 nega recurso da sócia de uma empresa reclamada 
 
São Paulo - O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 15ª Região, em Campinas (SP) 
negou o pedido da sócia retirante de uma empresa antes do ingresso de uma reclamação 
trabalhista, conforme nota. 
Uma das sócias da reclamada, uma empresa de montagem de tecnologia elétrica, alegou 
não poder ser responsabilizada pelo pagamento da execução, uma vez que sua condição 
é de "sócia retirante" desde novembro de 2007 e a demanda diz respeito a direitos 
descumpridos pela sociedade empresarial a partir de fevereiro de 2009. 

Para o relator do acórdão, o juiz convocado Carlos Eduardo Oliveira Dias, "a 
responsabilidade do sócio retirante subsiste mesmo depois da sua saída". Segundo seu 
entendimento, é "inaplicável o prazo do parágrafo único, do artigo 1.003, e do artigo 1.032, 
ambos do Código Civil, que regulam normativamente a ultratividade da responsabilidade 
do sócio, mesmo quanto às obrigações concretizadas após a sua saída". O acórdão 
ressaltou que, no Direito do Trabalho, "a responsabilidade dos sócios e ex-sócios é 
ilimitada" e "deriva da presunção de que eles, pessoalmente, se beneficiaram da força de 
trabalho dos empregados da sociedade". 

Para o relator, esse é o ponto crucial da teoria da desconsideração da responsabilidade 
jurídica do empregador, consubstanciada muito antes de o direito positivo disciplinar a 
questão. Assim, "a responsabilidade dos sócios - e, naturalmente dos ex-sócios - decorre 
pura e simplesmente de terem eles pertencido à sociedade durante o contrato de trabalho 
dos empregados, ainda que parcialmente, ou pelo fato de ingressarem na sociedade após 
a extinção do pacto", salientou o colegiado. 

O acórdão ressaltou, porém, que "os únicos sócios ou ex-sócios que estão livres de 
responsabilidade pelos contratos de trabalho são aqueles que deixaram a sociedade antes 
do ingresso do trabalhador". No caso, o colegiado entendeu que "não há como ser 
afastada a responsabilidade da agravante", mas lembrou que existe uma controvérsia 
quanto à sua retirada da sociedade e por isso, ela deveria, ao menos, "responder pelos 
débitos da pessoa jurídica executada até 10/1/2010, se aplicada a norma civil que regula o 
tema. 

O colegiado concluiu, assim, que, tendo havido contemporaneidade dos contratos de 
trabalho, a sócia responde pelos débitos correspondentes. - Da redação 

 
(Fonte: DCI – 30/10/2017) 


