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Indústria paulista tem saldo negativo do emprego no ano 
 
DA REDAÇÃO E AGÊNCIAS 
Apesar do bom desempenho do emprego na indústria paulista em novembro, o saldo 
ainda é negativo no acumulado do ano em 2 mil postos de trabalho, informou ontem o 
Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos (Depecon) da Federação e do Centro 
das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp e Ciesp). 
 
O resultado representa uma retração de 0,10% na comparação com o mesmo período do 
ano passado. 
 
A Fiesp informou que o nível de emprego avançou 0,04% em novembro ante outubro, na 
série com ajuste sazonal. No mês, a geração de vagas ficou negativa em 10,5 mil postos 
de trabalho. Apesar do declínio do número de vagas no mês passado, a entidade 
enfatizou, em comunicado à imprensa, que o resultado em novembro “é o melhor 
apresentado nos últimos quatro anos”. 
 
Na avaliação sem ajuste sazonal, foi apurada queda de 0,49% em novembro ante outubro. 
Já em relação com outubro do ano passado, houve recuo de 1,77% no nível de emprego, 
com menos 39 mil trabalhadores empregados. 
 
Mais da metade dos 22 setores acompanhados pela Fiesp apresentou desempenho 
negativo em novembro. Nas 12 áreas que tiveram corte de vagas, o destaque foi do ramo 
de produtos alimentícios (-4.669) e também de coque, derivados do petróleo e 
biocombustíveis (-3.857). Outros seis setores tiveram desempenho positivo e quatro 
ficaram estáveis. 
 
Regiões 
 
Na análise por grandes regiões, a Fiesp verificou queda na Grande São Paulo (-0,04%) e 
no interior (-0,64%). Já entre as 36 diretorias regionais, 19 tiveram desempenho negativo, 
com destaque para coque, petróleo e biocombustíveis (-18,39%) e produtos alimentícios (- 
0,52%). Outras nove apontaram alta, com destaque para Matão (2,22%), influenciado por 
máquinas e equipamentos (1,69%) e confecção de artigos do vestuário (8 74%). 
 
 

 
(Fonte: DCI – 13/12/2017) 
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DECISÕES 
 

 
 

Reforma trabalhista  
 

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de São Paulo fixou, em recente julgamento, a validade 
da cobrança dos honorários advocatícios para sentenças proferidas na vigência da nova lei 
trabalhista (Lei nº 13.467, de 2017). A decisão da 17ª Turma é de natureza persuasiva, o que 
significa que não tem caráter obrigatório, mas traz um precedente para as sentenças que 
serão proferidas pelos magistrados da 2ª Região. Caso a sentença tenha sido emitida antes da 
vigência da reforma trabalhista, ou seja, antes de 11 de novembro, não deverá ser aplicado o 
dispositivo (791- A), que prevê que a parte que perder o processo deverá pagar um valor ao 
advogado da parte vencedora - o chamado honorário de sucumbência. Portanto, a decisão 
não será válida para processos, por exemplo, que estão aguardando julgamento, em grau de 
recurso, de sentença proferida anterior à vigência da nova lei. Antes da reforma, quem 
entrasse com ação trabalhista contra a empresa e perdesse não precisava pagar honorários. 
O acórdão foi proferido a partir de um caso concreto (processo nº 0000128- 
93.2015.5.02.0331), em que a sentença havia sido proferida em data anterior à da vigência da 
reforma trabalhista. A 17ª Turma do TRT entendeu inaplicável o artigo 791-A da nova lei, 
reformando a sentença de primeiro grau.  
 
 

Danos morais  
 

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) rejeitou recurso de revista da Associação Paranaense 
de Cultura (APC) para afastar condenação de R$ 9 mil por danos morais causados a uma 
professora em reunião de avaliação dos educadores, com participação dos alunos. A decisão 
é da 1ª Turma (RR - 2328100-98.2007.5.09.0012). Testemunhas confirmaram que o sistema, 
chamado "Falando Francamente", que acontecia uma vez por semestre, expunha os 
professores a situações constrangedoras. Segundo a professora de Engenharia Ambiental, o 
diretor do curso adotou, para fins de avaliação da qualificação profissional dos docentes, 
procedimento que motivou ofensas públicas verbais por parte dos alunos. Os professores 
ficavam no palco e eram avaliados por eles. Narrou que vários docentes foram "achacados" e 
que, em uma das reuniões, um aluno levantou-se e reivindicou a saída dela. "Foi uma situação 
absolutamente constrangedora e vexatória" , afirmou. O juízo de primeiro grau deferiu o 
pagamento de indenização de R$ 9 mil, e a associação recorreu ao Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT) do Paraná, que manteve a sentença. 
 
 
 
(Fonte: Valor – 13/12/2017) 


