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Queda do desemprego indica melhora do Índice de Miséria  
 
Por Estevão Taiar  
Passada a fase de queda intensa da inflação, a diminuição da taxa de desemprego deve 
contribuir para a melhora da sensação de bem-estar das famílias. É o que aponta o Índice 
de Miséria, calculado pelo Banco Fibra. Essa melhora pode, inclusive, ter impactos na 
eleição presidencial do ano que vem, acredita Cristiano Oliveira, economista-chefe da 
instituição financeira. O Índice de Miséria é calculado pelo Fibra e combina inflação e 
emprego para reproduzir, de maneira simplificada, a sensação de bem-estar das famílias. 
Ele foi criado pelo economista americano Arthur Okun no começo dos anos 70, com o 
nome de Índice de Desconforto, rebatizado posteriormente pelo ex-presidente Jimmy 
Carter. Em outubro, o indicador do Fibra ficou em 15,2%. Quanto mais próximo de zero, 
melhor é considerada a situação do país.  
 
O auge da série histórica, iniciada em 2012, foi atingido em agosto do ano passado, 
quando o índice chegou a 20,6%. A partir daí, a desaceleração brusca da inflação passou 
a puxá-lo para baixo. Entre agosto do ano passado e agosto deste ano, o acumulado de 
12 meses do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu de 8,97% para 2,46%. 
Isso levou o Índice de Miséria para a casa dos 15%, patamar aproximado de fevereiro e 
março de 2015 e no qual permanece até hoje. 
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A partir de agora, contudo, a inflação menor deve dar lugar à queda do desemprego como 
responsável pelo aumento do bem-estar. Oliveira calcula que o IPCA terminará em 2,8% 
neste ano e em 4,5% no próximo.  
 
Já a taxa de desemprego medida pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad) Contínua deve fazer o caminho inverso, caindo, na média do ano, de 12,5% para 
11,2%. Se esses resultados se confirmarem, o Índice de Miséria irá a 14,4%, nível 
semelhante ao de janeiro de 2015.  
 
Além de mais lento do que no último ano, esse recuo deve ser marcado pela instabilidade. 
À medida que o mercado de trabalho se mostrar mais aquecido, a tendência é que, em 
alguns meses, o número de pessoas que procuram uma vaga seja maior do que a 
quantidade de postos abertos. Isso elevaria a taxa de desemprego. "A criação de vagas 
será lenta" , diz.  
 
Mesmo assim, outros fatores que não entram no cálculo devem ajudar a aumentar a 
sensação de bem-estar, segundo Oliveira. "Veremos uma recuperação do salário, muito 
por causa da melhora do mercado de trabalho" , afirma o economista. "A expansão da 
oferta de crédito para a pessoa física também já começou, mas, com a taxa de juros no 
seu mínimo histórico, isso deve ficar mais evidente."  
 
A tendência, de acordo com Oliveira, é que isso facilite na eleição do ano que vem a 
defesa da política econômica promovida pelo presidente Michel Temer.  
 
"O discurso de candidatos da oposição de que a economia está mal perderá apelo, diz. 
"Além de sentir que está melhor do que estava dois anos antes, o eleitor e consumidor 
também terá a percepção de que a situação pode continuar melhorando."  
 
O economista admite que a metodologia atual não captura nuances importantes: a 
diferença entre os pesos que a inflação e o desemprego têm na sensação de bem-estar; e 
a diferença entre os benefícios do trabalho formal e informal.  
 
Segundo Oliveira, apenas 36,7% dos trabalhadores atualmente têm carteira assinada. 
Mesmo assim, ele crê que o Índice da Miséria serve como um termômetro com bom grau 
de precisão.  
 
"O eleitor e consumidor deve pensar duas vezes antes de fazer uma aposta contra a 
política econômica atual ou candidatos que preguem mudanças contra ela" , diz. 
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Empresas podem antecipar uso do eSocial, diz Receita  
 
Por Fábio Pupo e Edna Simão  
BRASÍLIA - A Receita Federal informou nesta quarta-feira (6) que as empresas 
interessadas podem antecipar o uso do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações 
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), programa do governo que recebe de 
forma unificada dados sobre empregados.  
 
Segundo a Receita, a medida atende a pleitos de subsidiárias de grandes empresas, que 
têm um prazo maior para implantar o eSocial, mas pretendem antecipar o uso para 
uniformizar procedimentos internos. O prazo para antecipação vai de 4 a 20 de dezembro, 
ficando a empresa optante sujeita aos mesmos prazos e efeitos jurídicos dos grandes 
contribuintes.  
 
As grandes empresas (mais de R$ 78 milhões de faturamento em 2016) são as primeiras a 
serem obrigadas a inserir informações pelo eSocial. A obrigação começa em 8 de janeiro 
do ano que vem. Nessa fase, estão incluídas cerca de 13 mil empresas (do total de 4 
milhões de empregadores no país).  
 
A partir de 16 de julho de 2018, ficam obrigados a usar o sistema os demais empregadores 
privados, incluindo micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais. Além 
disso, entes públicos (como Prefeituras e Estados) são obrigados a inserir as informações 
a partir de 14 de janeiro de 2019.  
 
O eSocial foi criado em 2014 por meio de um decreto. Por meio desse sistema, os 
empregadores passarão a comunicar ao governo, de forma unificada, diferentes 
informações relativas aos trabalhadores — como vínculos, contribuições previdenciárias, 
folha de pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações 
fiscais e informações sobre o FGTS.  
 
Segundo Altemir Linhares de Melo, assessor especial da Receita Federal para o eSocial, 
uma das principais vantagens para o governo é a ampliação do poder de fiscalização por 
parte do Estado. “Isso nos dá um grande ganho de alcance na ação fiscal”, afirmou em 
entrevista recente sobre o tema. Além disso, diz ele, os dados recolhidos terão mais 
“qualidade” e permitirão a melhor avaliação de políticas públicas.  
 
Segundo ele, o trabalhador passará a ter mais garantia para obtenção de direitos 
trabalhistas e previdenciários, além de mais agilidade para acessar benefícios e mais 
transparência sobre informações do contrato de trabalho. 
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Volta ao trabalho anima montadoras  
 
Por Marli Olmos  
O número de trabalhadores afastados na indústria automobilística hoje equivale a 10% do 
total do Natal de 2015. Por conta da ociosidade, há dois anos mais de 35 mil temiam ser 
demitidos. Parte deles estava com contrato de trabalho suspenso. Os demais tinham, em 
média, uma folga por semana. No mês passado, o total de envolvidos nesses programas 
ficou em 3,5 mil e a tendência é o número diminuir.  
 
Há um ano, mais de 11 mil estavam nesses programas. O excesso de pessoal é um 
problema ainda não resolvido nas montadoras, que operam com ociosidade de 45% em 
média. Mas preocupa cada vez menos à medida que a maioria dos afastados voltou ao 
trabalho por conta da necessidade de elevar a produção.  
 
O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), 
Antonio Megale, estima que até meados de 2018 não haverá mais "layoff" (suspensão 
temporária do trabalhador) nas montadoras. Por outro lado, ele defende a permanência do 
Programa Seguro Emprego, como uma ferramenta permanente à qual as empresas 
podem recorrer quando necessário. Nesse programa, o governo cobre, com recursos do 
FAT, parte da redução do salário que resulta da jornada menor. A produção de veículos 
alcançou em novembro 249 mil unidades, uma alta de 15,2% na comparação com o 
mesmo mês de 2016. De janeiro a novembro foram produzidas 2,48 milhões de unidades, 
um crescimento de 27,1% em relação ao mesmo período do ano passado.  
 
As exportações ajudaram em grande parte. Novembro foi o melhor mês da história da 
exportação desse setor. Foram enviados ao mercado externo 73,1 mil veículos, um avanço 
de 28,8% em relação ao mesmo mês do ano passado. O volume gerou receita de US$ 
1,13 bilhão, uma alta de 17,2%. "Foi um resultado excepcional" , diz Megale. Com a crise, 
as empresas se esforçaram para atrair outros mercados. A estabilidade cambial também 
ajudou. "O avanço tecnológico nos carros, por conta do programa InovarAuto, também 
abriu caminhos", diz. No acumulado do ano, a receita com as exportações somou US$ 
11,8 bilhões, uma alta de 44,9% em relação a igual período de 2016.  
 
Com 204,2 mil veículos, o mercado interno cresceu 14,6% ante mesmo mês de 2016. São 
2,03 milhões de unidades, no acumulado de janeiro a novembro, com avanço de 9,8% na 
comparação com igual período de 2016. A Anfavea estima que as vendas internas em 
2017 aumentarão 9%. 
 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 07/12/2017) 
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Trabalho intermitente esbarra em insegurança com nova lei 
 
alternativa. Modalidade prevista na reforma trabalhista ainda não é aplicada integralmente porque a 
própria comunidade jurídica diverge acerca do tema. Empresas temem judicialização 

São Paulo - Durante as festividades de final de ano, período em que o comércio e o setor 
de serviços mais empregam temporários, o trabalho intermitente poderia ter seu primeiro 
teste no âmbito da reforma trabalhista. Porém, incertezas em relação às novas regras, que 
dividem os próprios juristas, inibem esse tipo de contratação. 

Segundo o presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 
(Anamatra), Guilherme Feliciano, a reforma trabalhista foi aprovada muito rápido no 
Congresso, com pouco espaço para diálogo com a sociedade, de modo que algumas 
pontas ficaram soltas.  

"O governo não abriu discussão com a sociedade civil organizada, apenas discutiu isso a 
quatro paredes, então vários pontos escaparam", disse ao DCI. 

Para Feliciano, a Medida Provisória 808/2017, que alterou determinadas disposições da 
reforma, corrigiu alguns problemas, mitigando as obscuridades ou expressões que dessem 
margem à discussão de inconstitucionalidade, mas não o bastante.  

"A possibilidade de estabelecer jornada de 12 [horas de trabalho] por 36 [de descanso] por 
acordo individual foi restringida e a questão das gestantes e lactantes, que na versão 
original [da lei] ficavam expostas como regra a ambientes insalubres, agora se inverteu.  

Foram obtidos avanços pontuais, mas a Lei 13.467/2017 [que criou a reforma] continua 
com inconstitucionalidades", avalia o jurista. 

O presidente da Sociedade Brasileira do Varejo e Consumo (SBVC), Eduardo Terra, conta 
que o comércio já começou a implementar o trabalho intermitente, mas de forma pontual e 
em fase de experiência, uma vez que não existe segurança sobre o que pode ser seguido 
da reforma.  

"Haverá alguns ensaios em pequenas quantidades nesse fim de ano, mas esperamos que 
em 2018 essas questões estejam mais sedimentadas para que a aplicação das novas 
regras seja difundida." 
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Terra ressalta que os varejistas devem começar a adotar o trabalho intermitente em suas 
variantes menos polêmicas.  

"Há duas opções: contratar por horas semanais, que é uma agenda mais simples, de 
jornada reduzida, e a jornada móvel, que é contratar sem um período definido, como 
fazem as companhias aéreas. Isso é complicado, porque as empresas terão que investir 
muito em um sistema para fiscalizar o novo modelo, de modo que a implementação dessa 
modalidade deve ser mais demorada." 

A advogada da área trabalhista do Souto, Correa, Advogados, Denise Fincato, acredita 
que apesar dos problemas, o trabalho intermitente é muito positivo porque tiraria da 
informalidade os trabalhadores brasileiros que vivem de fazer "bicos", mas que não tinham 
proteção contratual. 

"O trabalho intermitente é um contrato que precisa ser melhor compreendido, porque vem 
para a reforma com uma característica flexibilizatória, mas também protetiva. Não apenas 
o comércio se aproveitava do trabalho intermitente irregular como o setor de serviços 
também.  

A lei agora permitirá que o trabalhador fique protegido quando fizer esse tipo de serviço", 
esclarece. Já a especialista em direito do trabalho do Innocenti Advogados, Vivian 
Cavalcanti de Camillis, acredita que apesar disso, nem todos os juízes irão aplicar a lei. "A 
legislação prescreve de uma forma e o juiz aplica de outra. Então a insegurança perdura 
para todos os jurisdicionados", opina. 

Do bolso do empregado 

Outro ponto polêmico a respeito do trabalho intermitente é a multa que os trabalhadores 
teriam de pagar caso aceitem uma convocação para trabalho na empresa feita com até 
três dias de antecedência e depois não compareçam.  

Pelo artigo 452-A da nova Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), "aceita a oferta para 
o comparecimento ao trabalho, a parte que descumprir, sem justo motivo, pagará à outra 
parte, no prazo de trinta dias, multa de 50% da remuneração que seria devida, permitida a 
compensação em igual prazo". 

Também sairia do bolso do empregado a contribuição para a Previdência caso ele receba 
menos que um salário mínimo no mês no regime intermitente. Sobre isso, porém, Denise 
pondera que mesmo o trabalhador comum paga indiretamente pela Previdência através de 
desconto no seu salário. 

Ricardo Bomfim 
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Indicador antecedente de emprego tem maior nível da série em 
novembro e indica tendência favorável, diz FGV 
 
Índice subiu 1,0 ponto em novembro, na terceira alta seguida, para 103,9 pontos 
 
SÃO PAULO - O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) mostrou tendência favorável 
ao mercado de trabalho brasileiro ao atingir em novembro o maior nível da série iniciada 
em 2008, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV). 
 
A FGV informou que o IAEmp, que antecipa os rumos do mercado de trabalho no Brasil, 
subiu 1,0 ponto em novembro, na terceira alta seguida, para 103,9 pontos. 

"A elevação do IAEmp vem em linha com a expectativa de melhora do crescimento da 
economia brasileira em 2018. O crescimento ainda é fraco em 2017, mas as expectativas 
para 2018 são positivas", afirmou em nota o economista da FGV/Ibre Fernando de 
Holanda Barbosa Filho. 

Os indicadores que mais influenciaram na melhora do IAEmp foram os que medem o 
ímpeto de contratações nos três meses seguintes, da Sondagem da Indústria de 
Transformação, e a expectativa com relação à facilidade de se conseguir emprego nos 
seis meses seguintes, da Sondagem do Consumidor. 

A FGV informou ainda que o Indicador Coincidente de Emprego (ICD), que capta a 
percepção das famílias sobre o mercado de trabalho, teve avanço de 1,5 ponto em 
novembro e atingiu 98,6 pontos, após duas quedas seguidas. 

"O nível elevado do índice mostra que os consumidores, mesmo após alguma queda da 
taxa de desemprego e da geração de novos postos de trabalho dos últimos meses, ainda 
enfrentam um mercado de trabalho bastante complicado.  

Apesar da melhora do mercado de trabalho, deve-se esperar uma taxa de desemprego 
ainda elevada nos próximos meses", completou Barbosa Filho. 

A taxa de desemprego atingiu no trimestre até outubro o nível mais baixo desde o final de 
2016 ao cair para 12,2 por cento, em meio ao aumento da informalidade. 

(Por Camila Moreira) 

 
(Fonte: DCI – 07/12/2017) 
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DECISÕES 
 

 
 

Supremo mantém correção de ações trabalhistas pelo IPCA-E  
 
Por Adriana Aguiar  
A discussão sobre qual índice de correção aplicar aos processos trabalhistas parece estar 
longe de terminar, ainda que a reforma trabalhista, em vigor desde novembro, tenha 
estabelecido a Taxa Referencial (TR). Na terça-feira, o Supremo Tribunal Federal (STF) 
praticamente deu carta branca para a Justiça do Trabalho continuar a utilizar o IPCA-E, o 
que pode causar um efeito cascata e impacto nas provisões das empresas. Este ano, a 
diferença entre os índices diminuiu - a TR acumula 0,59% e o IPCA-E 2,56% até setembro. 
Porém, já foi de mais dez pontos percentuais, em época de alta inflação. E como se trata 
de pedidos de verbas trabalhistas não quitadas no passado, esses elevados índices 
podem ser aplicados.  
 
A decisão do STF foi dada em julgamento de reclamação ajuizada pela Federação 
Nacional dos Bancos (Fenaban). A entidade questionava na 2ª Turma decisão do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), de 2015, que determinou a adoção do IPCA-E, no lugar da 
TR, para a atualização de débitos trabalhistas. Mas mesmo antes do julgamento do STF, o 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) do Rio Grande do Sul já tinha anunciado a 
manutenção do percentual mais favorável ao trabalhador. Em sua primeira jornada sobre a 
reforma trabalhista, aprovou enunciado que afastou a aplicação da TR. Os 
desembargadores consideraram o parágrafo 7º do artigo 879 da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), incluído pela reforma, inconstitucional.  
 
Advogados aguardam a publicação da decisão do Supremo para ter ideia do seu alcance e 
como poderá ser aplicada pelos demais juízes. Apesar de o julgamento, a princípio, não 
ter entrado no mérito sobre a constitucionalidade da aplicação da TR como correção das 
dívidas trabalhistas, a decisão serve de alerta para as empresas. "O Supremo acenou com 
a decisão a possibilidade de prevalecer a decisão do TST" , segundo o advogado Luiz 
Marcelo Góis, do Barbosa Müssnich Aragão (BMA Advogados). Ainda que a decisão do 
tribunal trabalhista seja anterior à nova lei da reforma, o advogado acredita que o 
fundamento de que a TR não corrige o valor da moeda, não importa onde esteja prevista, 
deve ser mantido no TST. Góis afirma temer que comece a ocorrer um efeito cascata com 
decisões similares pela inconstitucionalidade da TR com base na decisão do TST, que 
estava suspensa desde outubro de 2015 por liminar do ministro Dias Toffoli, relator da 
reclamação (RCL 22012) julgada no Supremo. "Há um sinal mais forte do que existia antes 
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sobre a possibilidade de prevalecer o IPCA-E" , diz. A advogada Rosana Muknicka, 
advogada trabalhista do L.O. Baptista Advogados, afirma que o que estava segurando o 
TST para aplicar o IPCAE era essa liminar do Supremo. Porém agora, há um fato novo 
que é a previsão em lei pela TR. "Agora temos uma lei específica que deve ser aplicada." 
Para ela, a Corte poderia até aplicar o IPCA-E de 2015 até novembro deste ano, mas 
depois teria que decidir pela TR. "Espero que os juízes do trabalho não comecem a aplicar 
a decisão do Supremo que tratou de precatórios para afastar a nova lei, como já fez o TRT 
do Rio Grande do Sul" , afirma Rosana.  
 
Segundo o advogado da Fenaban no processo, Maurício Pessoa, do Pessoa Advogados, 
é necessário aguardar o teor para avaliar qual recurso caberia. Para ele, apesar da opinião 
de alguns ministros durante o julgamento, o Supremo não chegou a enfrentar o mérito da 
discussão e não daria para falar que a Corte considerou a TR inconstitucional para a 
correção das ações judiciais trabalhistas. O que estava em discussão, acrescenta o 
advogado da Fenaban, era apenas o fato de o TST ter extrapolado sua competência ao 
aplicar julgamento do Supremo que excluiu a TR como meio de correção dos precatórios 
no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade (Adins) 4357 e 4425.  
 
O Supremo só deve tratar da correção das dívidas trabalhistas em si caso sejam admitidos 
recursos da União e do município de Gravataí no processo julgado no TST. "Eu estou 
convencido de que nada mudou com esse julgamento. Precisamos esperar para ver a 
publicação do acórdão e como será o comportamento do Judiciário" , afirma.  
 
O impacto com a troca de índices de correção pode ser bem significativo, segundo a 
advogada trabalhista Caroline Marchi, sócia do escritório Machado Meyer Advogados. Isso 
porque se aplica o índice de correção desde a época em que a verba - como hora extra - 
era devida.  
 
A advogada tem recomendado que as companhias façam provisões sobre esses valores 
nas regiões, como Rio Grande do Sul, que tiverem orientações pela aplicação do IPCA-E. 
Em São Paulo, de acordo com Caroline, poucos magistrados têm aplicado o novo índice.  
 
A discussão ainda pode perdurar por longos anos no Judiciário até que possa existir uma 
decisão de mérito no Supremo, segundo avalia o advogado Luiz Marcelo Góis. Até lá, os 
juízes devem aplicar as correções de acordo com seus entendimentos. Para ele, a TR 
deveria prevalecer porque no processo trabalhista, além da correção, há juros de 1% ao 
mês ou 12% ao ano.  
 
"É bem verdade que os juros têm um propósito e a correção monetária outro, mas pensar 
em uma valorização do dinheiro como um todo de 12% somados a 6%, 7%, uma ação 
trabalhista se torna melhor do que qualquer investimento" , afirma Góis. 
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STF julgará processo de 1998 sobre contrato por prazo 
determinado  
 
Por Beatriz Olivon  
Após quase 20 anos, o Supremo Tribunal Federal (STF) deve concluir o julgamento de 
uma medida cautelar em uma ação que trata da validade da Lei nº 9.601, de 1998, que 
disciplinou o contrato por prazo determinado. Será a primeira vez que os ministros julgarão 
processo trabalhista desde a entrada em vigor da reforma. Advogados acreditam, porém, 
que a reforma não deve ser abordada dessa vez. A constitucionalidade da Lei nº 9.601 é 
questionada na ação direta de inconstitucionalidade (Adin) 1.764, proposta pelo PT, PDT e 
PC do B. É o último item da pauta de hoje. A norma alargou as possibilidades para 
convenções e acordos coletivos de trabalho instituírem contratos de trabalho por prazo 
determinado para qualquer atividade desenvolvida pelas empresas, desde que 
representasse acréscimo no número de empregados. A lei afastou as limitações previstas 
na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para essas contratações. A norma restringia 
o prazo determinado a contratos de experiência, atividades empresariais de caráter 
transitório e serviços cuja natureza justificasse a pré-determinação de prazo. Na Adin, os 
partidos alegam que a lei fere o princípio da igualdade ao tratar de forma diferenciada 
trabalhadores em situação idêntica. Haveria ainda ofensa ao princípio da continuidade do 
vínculo empregatício.  
 
O Supremo começou a julgar a medida cautelar em 1998. Na ocasião, o relator, ministro 
Sydney Sanches (aposentado) negou o pedido. Na sequência, o ministro Nelson Jobim 
pediu vista. Depois da aposentadoria de Jobim, o processo foi redistribuído à ministra 
Cármen Lúcia. Em 2015, a atual presidente da Corte liberou o voto para retomada do 
julgamento. O STF deve se limitar à situação existente na época da ação, segundo André 
Villac Polinésio, sócio do Peixoto e Cury Advogados, que representa empresas, 
prioritariamente, em ações trabalhistas. "O julgamento vai definir se a situação era 
constitucional naquele momento" , afirma. Segundo Polinésio, os ministros vão discutir se 
o acordo coletivo pode levar à existência de trabalhadores com direitos diferentes na 
mesma empresa. A reforma trabalhista não trata de qualquer dispositivo da Lei 9.601, 
segundo o advogado Ricardo Carneiro, do LBS Advogados, que representa trabalhadores. 
O advogado José Eymard Loguercio, do mesmo escritório, afirma que, pelo tempo de 
silêncio do STF sobre o assunto, não parece que ele possa, agora, avançar sobre 
questões da reforma que partem de outras premissas. O julgamento da Adin não vai 
representar uma tendência do STF para futuros julgamentos sobre a reforma, segundo 
Carneiro. Já há ações sobre a questão na Corte, mas ainda não foram pautadas. 
 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 07/12/2017) 


