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Com reforma trabalhista juízes aplicam decisões contraditórias  
 
Por Adriana Aguiar e Beatriz Olivon 

Apesar da expectativa das empresas de mais segurança nas relações do trabalho a partir 
da reforma trabalhista, a Justiça tem concedido decisões contraditórias desde a entrada 
em vigor da Lei nº 13467, em 11 de novembro. Advogados aguardam uma orientação 
maior do Tribunal Superior do Trabalho (TST) sobre a aplicação da norma, mas isso ainda 
não ocorreu. Há magistrados, por exemplo, que já condenaram trabalhadores a pagar 
honorários de sucumbência (devidos ao advogado da parte vencedora) em processos 
antigos e outros que dispensam o pagamento por entenderem que no momento de propor 
a ação trabalhista a norma ainda não existia e, portanto, não seria possível ter ciência da 
possível condenação.  
 
Advogados apostam que a tendência é que os temas de direito material (que tratam dos 
pedidos e, si como terceirização, horas extras, horas intinere etc.) só poderão ser 
aplicados aos processos ajuizados após 11 de novembro. Já as questões processuais, 
como prazos e custas teriam aplicação imediata a todos os processos pendentes de 
decisão. Existe a expectativa de que o TST limite a aplicação da lei quando revisar as 
súmulas e jurisprudência da Corte em razão das alterações da reforma trabalhista.  
 
A Corte discutirá as questões em sessão do Pleno em 6 de fevereiro. Deve analisar 35 
propostas de alteração de súmulas e orientações jurisprudenciais, que abrangem tópicos 
como custas processuais, seguro-desemprego, horas intineres, férias, diárias intrajornada. 
A Corte já revisou o regulamento interno sobre temas processuais, mas questões de 
direito material não foram discutidas. A tendência para o ministro do TST Aloysio Corrêa 
da Veiga, presidente da Comissão Permanente de Regimento Interno do TST, é analisar a 
cada caso se a legislação nova será aplicada. "Nós vamos conviver com duas legislações 
durante um tempo. As matérias novas ainda não chegaram ao tribunal, sobretudo com 
relação ao direito material. Nos casos antigos não há que se falar das novas regras".  
 
Para o ministro, "algumas regras da reforma se aplicam e outras não. É preciso que se 
consagre um respeito àquilo que foi adquirido. Regras de interpretação intertemporal não 
podem retroagir para prejudicar. Ao que vier daqui para frente se aplica regra nova" , 
afirma. Na tentativa de diminuir as incertezas, alguns Tribunais Regionais do Trabalho 
(TRTs), como o TRT do Rio Grande do Sul e de Campinas editaram resoluções para 
orientar os juízes quanto à aplicação da norma. No caso do TRT do Sul, a interpretação 
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está de acordo com a tendência de no direito material aplicar a reforma somente aos 
processos posteriores a 11 de novembro. No TRT de Campinas, as orientações já foram 
votadas, mas o conteúdo ainda não foi divulgado. Com base na hipótese de que os 
trabalhadores só sofreriam as alterações da reforma nas demandas posteriores a 11 de 
novembro, o TRT de São Paulo registrou um número recorde de novas ações na véspera 
da entrada em vigor da lei. Foram 12.626 novos processos no tribunal. Praticamente sete 
vezes mais que a média diária de ações do mês de novembro, de 1.879 casos novos.  
 
Segundo o professor de Direito do Trabalho da FGV, Sólon Cunha, diante da polêmica 
causada, o presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, afirmou em outubro, 
durante evento em São Paulo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo (FecomercioSP), em parceria com a Federação Nacional dos Bancos 
(Fenaban), que como não há unanimidade sobre o tema, não haveria uma regulamentação 
detalhada por ora. Ao contrário do que ocorreu quando entrou em vigor a Emenda 
Constitucional nº 45 de 2004, quando o TST baixou resolução que serviu de base para os 
juízes. "Isso gerou certa paz no ambiente na época" , diz.  
 
Segundo o advogado Flavio Pires, sócio da área trabalhista do Siqueira Castro, o mais 
razoável é que apenas os processos que entraram na Justiça após 11 de novembro sejam 
atingidos pela reforma com relação ao direito material. Ele se baseia em princípios 
constitucionais como o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, além das 
previsões da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) de que uma lei só pode retroagir 
para beneficiar o empregado. "Nesses casos, vale o momento de interposição da ação. 
Senão seria muito injusto que um empregado que tinha direito a um benefício pecuniário, 
quando entrou com a ação, que a lei alterasse seu direito" , diz.  
 
Com relação às discussões processuais, o artigo 14 do Código de Processo Civil (CPC) é 
claro ao prever que a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos 
processos em curso, respeitados os atos processuais praticados. Nesse caso, se houver 
sentença, ela poderia ser reformada em segunda instância com base na reforma, por 
exemplo, segundo os advogados trabalhistas. Nesse sentido, já valeria para todos os 
processos que tramitam a contagem de prazo em dias úteis e não mais corridos, as 
alterações com relação a custas processuais, ao uso de seguro garantia recursal, entre 
outras mudanças. A dúvida maior fica com relação aos honorários sucumbenciais e 
pagamento de perícia. De acordo com a advogada Mayra Palópoli, sócia do escritório do 
Palópoli & Albrecht Advogados, mesmo que os pedidos não tenham sido feitos com base 
na lei nova, quando se trata da aplicação da parte processual, os magistrados têm 
solicitado que os pedidos sejam adequados ao que diz o texto da reforma. 

 
 
(Fonte: Valor Econômico – 04/12/2017) 
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Mais emprego, mais confiança 
 
Melhores condições de emprego continuam acompanhando a reativação da economia, com recuo 
lento, mas firme, dos indicadores de desocupação 
 

O Estado de S.Paulo 

Melhores condições de emprego continuam acompanhando a reativação da economia, 
com recuo lento, mas firme, dos indicadores de desocupação. Mais pessoas trabalhando, 
assalariadas ou por conta própria, têm reforçado o consumo e contribuído para dar mais 
vigor à produção e à venda de bens e serviços. É um benéfico efeito bumerangue: maior 
atividade reduz o número de pessoas desocupadas e mais pessoas em condições de ir às 
compras dinamizam os negócios. Graças a esse movimento, o desemprego caiu para 
12,2% da força de trabalho no trimestre móvel de agosto a outubro, com redução de 0,6 
ponto porcentual em relação ao período de maio a julho. Nessa sequência o número de 
pessoas desempregadas diminuiu de 13,33 milhões para 12,74 milhões. Os dados são da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
 
O quadro ainda é pior que o de um ano antes, quando os desocupados eram 12,04 
milhões, 11,8% da população ativa. Mas é bem melhor que o do início do ano, quando o 
desemprego atingiu o nível mais dramático, 13,7% no período de janeiro a março, com 14 
milhões de trabalhadores em busca de uma vaga e de um salário. 
 
Mais dinheiro para gastar significa mais que um desafogo para alguns milhões de pessoas 
dependentes de novas oportunidades. O gasto adicional de cada indivíduo ou de cada 
família tem um efeito multiplicador no conjunto da economia. Cada real adicionado ao 
consumo gera um efeito bem maior que o gasto original. 
 
Por isso, o aumento da massa de rendimentos ocorrido em um ano é apenas parte de um 
processo de expansão, sem limite visível, neste momento, se for excluída a hipótese de 
novo desastre. No trimestre móvel de agosto a outubro a massa de rendimento real 
habitualmente recebido em todos os trabalhos atingiu R$ 189,8 bilhões, segundo o IBGE. 
Descontada a inflação, esse montante foi 4,2% maior que o de um ano antes e 1,4% 
superior ao de maio a julho deste ano. 
 
A expansão da massa real de rendimentos foi possibilitada tanto pelo aumento dos ganhos 
individuais quanto pelo crescimento do número de pessoas ocupadas. Esse contingente, 
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estimado em 91,5 milhões de pessoas, aumentou 1,8% em um ano. O número inclui 
pessoas dedicadas a todos os tipos de ocupação, assalariados ou por conta própria. 
 
Quanto aos ganhos individuais, eles foram favorecidos inicialmente pela baixa da inflação, 
que ajudou a preservar a renda individual ou familiar. Outros ganhos em relação ao valor 
dos salários podem ter ocorrido, mas o ponto de virada foi mesmo consequência da 
política anti-inflacionária. Contrariando novamente as opiniões favoráveis à tolerância 
inflacionária, a política do Banco Central favoreceu tanto o consumidor individual como 
abriu caminho para a reativação dos negócios. 
 
No trimestre de agosto a outubro o emprego com carteira assinada permaneceu estável 
em relação ao período de maio a julho. O aumento de vagas dependeu, portanto, de 
contratações informais, menos seguras e, em geral, com menor exigência de qualificação. 
Quando se considera, no entanto, o período de um ano, há sinais de ganhos qualitativos, 
com aumento da ocupação na indústria geral, no comércio, na reparação de veículos, em 
alojamento e alimentação, em serviços de comunicação e informação e em atividades 
financeiras, imobiliárias e administrativas. 
 
A percepção de condições melhores e mais seguras de emprego é um dos fatores 
estimulantes da intenção de consumo, segundo pesquisa da Confederação Nacional do 
Comércio. A intenção de consumo, calculada com base em sete indicadores, continua em 
80,2 pontos, abaixo da linha de indiferença, indicada pelo nível 100. Mas houve elevação 
de 7,9% em um ano, claro reflexo da melhora do ambiente. Dos sete componentes, os 
mais altos correspondem ao emprego atual, à perspectiva profissional e à renda presente. 
Não é fácil construir essa confiança. Mas é fácil destruí-la. Bastam alguns desatinos 
políticos. 
 
 
 

Centrais sindicais cancelam greve do dia 5 contra reforma da 
Previdência 
 
Decisão ocorre após governo dizer que não irá votar o texto no plenário na semana que vem 
 
O Estado de S.Paulo 

As centrais sindicais informaram nesta sexta-feira, 1º, que cancelaram a greve geral 
convocada para o dia 5 de dezembro, terça-feira que vem. O motivo, explicam, foi a 
decisão do governo de retirar da pauta a votação da reforma da Previdência, originalmente 
agendada para o dia 6, quarta-feira. 
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O documento é assinado pelas seis entidades sindicais (CUT, Força Sindical, UGT, CTB, 
Nova Central e CSB).  
 
"Nós, representantes das seis centrais sindicais, diante da informação de que a proposta 
de Reforma da Previdência não será votada na próxima semana, decidimos suspender a 
greve marcada para 5 de dezembro", afirma a nota, veiculada nos sites das centrais. 
 
O texto, no entanto, aponta que caso o governo remarca a votação, uma nova greve será 
convocada. "Conclamamos todos os trabalhadores e trabalhadoras a continuarem 
mobilizados, em estado de alerta". 
 
Não querem. Contrárias à reforma da Previdência proposta pelo governo de Michel Temer, 
as centrais sindicais haviam definido no último dia 24, em reunião na sede da Força 
Sindical em São Paulo, uma paralisação geral dos trabalhadores em nível nacional.  
 
O protesto seria realizado em 5 de dezembro e a definição para a data ocorreu a partir de 
cálculos dos sindicalistas sobre o avanço da reforma na pauta de votação do Congresso.  
 
As entidades avaliam que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/2016, que 
propõe alterações nas regras previdenciárias, deveria ir ao plenário da Câmara no dia 
seguinte à greve, 6 de dezembro, como já tinha, inclusive, se manifestado a respeito o 
presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-Rio).  
 
“(A DATA)É a ideia que está sendo ventilada. Queremos mostrar no dia cinco nosso 
repúdio à reforma”, afirmou na ocasião o secretário-geral da Força Sindical, João Carlos 
Gonçalves, o Juruna. “Estamos sentindo que a reforma é mais uma prestação de contas 
ao mercado financeiro”, disse. 
 
Para a CUT, o novo texto da reforma apresentado pelo governo é "ainda mais perverso 
que o anterior”, já que, diferentemente do que diz a propaganda oficial, as alterações não 
acabariam com as “altas aposentadorias dos parlamentares, ataca apenas a classe 
trabalhadora”. 
 
"A reforma trabalhista legalizou o bico e muitos trabalhadores perderam os direitos e, em 
muitos casos, receberão menos do que um salário mínimo. Se já estava quase impossível 
contribuir para se aposentar, imagine com essa nova proposta de reforma da Previdência”, 
declarou em nota o presidente da CUT, Vagner Freitas. 
 
 
 
(Fonte: Estado de SP – 04/12/2017) 
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Empresas voltam a investir em máquinas para modernizar 
produção e cortar custos 
 
LUCAS VETTORAZZO DO RIO 
MARIANA CARNEIRO DE ENVIADA ESPECIAL AO RIO 

Após quatro anos de retração, o investimento saiu do vermelho no terceiro trimestre deste 
ano e cresceu 1,6%. Segundo o IBGE, foi o primeiro resultado positivo desde o terceiro 
trimestre de 2013 –antes mesmo de o país mergulhar na recessão, em 2014. 
 
Um ambiente de maior confiança entre empresários, além da queda da taxa de juros, 
encorajou o investimento em máquinas e equipamentos, dizem economistas. 
 
O objetivo, porém, não foi aumentar a capacidade, mas investir para manter mercado, com 
máquinas que ajudem a cortar custos e oferecer produtos competitivos. 
 
"O investimento em grande parte aparece para cobrir a depreciação do estoque de capital, 
e não para ampliar a capacidade", afirma Affonso Celso Pastore, ex-presidente do Banco 
Central e sócio AC Pastore & Associados. 
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Uma das principais evidências disso é que a utilização da capacidade nas fábricas ainda 
está baixa, ao redor de 74%, segundo dados da Fundação Getulio Vargas. 
 
Mesmo assim, observa Silvia Matos, coordenadora do boletim macro da FGV, após tanto 
tempo de retração, era de esperar uma reação. 
 
"Foi muito tempo de recessão. Chega uma hora em que as empresas têm que investir para 
se modernizar, reduzir custos", diz. Segundo ela, a absorção de máquinas e equipamentos 
–produção mais importação, descontadas as exportações– aumentou quase 10% no 
terceiro trimestre, em relação ao mesmo período do ano passado. A economista arrisca 
dizer que é o setor industrial o principal investidor neste momento. 
 
"Em nossas análises, percebemos que é um maquinário bastante difundido, relacionado 
ao transporte e à indústria", afirma. 
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Segundo relatório da secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos do Ministério do 
Planejamento, o aumento da importação de bens de capital e de bens intermediários 
"indicam a retomada gradual do crescimento sustentado do setor industrial". 
 
Os setores de alimentos, papel e celulose e indústria automotiva têm puxado os 
investimentos, diz o economista do Iedi (Instituto de Estudos para o Desenvolvimento 
Industrial) Rafael Cagnin. "É difícil dizer quais são os setores investindo neste momento, a 
despeito da melhora no PIB. Vemos aportes muito pontuais, focados principalmente em 
proteção de posição competitiva do que de avanço na produção", diz ele. 
 
A construção civil, responsável por mais da metade do cálculo do investimento no PIB, 
segue em crise. Ficou estável em relação ao trimestre imediatamente anterior e tem queda 
de 4,7% em relação a igual período de 2016.  
 
 
 
 

Brasileiro terá de trabalhar 2 meses a mais para manter 
benefício 
 
A expectativa de vida do brasileiro avançou e, se por um lado a notícia é boa, por outro, os 
segurados do INSS terão um desconto maior nas aposentadorias por tempo de 
contribuição. Será necessário trabalhar, em média, dois meses a mais para se aposentar 
com o mesmo valor que teria antes da atualização da tabela do fator previdenciário. 
 
As estimativas e a tabela com os novos índices foram calculadas pelo atuário 
especializado em Previdência Newton Conde, da Conde Consultoria Atuarial. Os 
descontos estão maiores desde esta sexta (1º), quando o IBGE divulgou a estimativa de 
expectativa de vida do brasileiro em 2016. Ao nascer, o brasileiro tem expectativa de viver 
75 anos, nove meses e sete dias, três meses e 11 dias a mais do que para uma pessoa 
nascida em 2015. 
 
Na faixa dos 50 anos, na qual sai a maior parte das aposentadorias, seria preciso 
trabalhar, em média, 55 dias a mais para compensar o redutor maior do novo fator. 
 
No cálculo do fator, além da expectativa de vida, o INSS considera quantos anos o 
segurado ainda deverá viver, ou seja, por quanto tempo prevê pagar a aposentadoria a 
esse segurado.  
 
 
(Fonte: Folha de SP – 04/12/2017) 


