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Meirelles admite que reforma deve atrasar  
 
Por Fabio Graner 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse ontem a investidores internacionais 
reunidos em teleconferência pelo Banco JP Morgan que acredita na continuidade do 
presidente Michel Temer no cargo, mas ponderou que as alternativas que se comentam 
nos bastidores políticos como possíveis sucessores do presidente são todas favoráveis à 
reforma da Previdência.  
 
Segundo fontes ouvidas pelo Valor, a mensagem central de Meirelles nas duas vezes em 
que conversou com investidores nessa segundafeira (de tarde ele falou com brasileiros em 
evento promovido pela corretora Icap), foi de que a reforma previdenciária deve sofrer 
atraso de algumas semanas ou meses por conta da crise, mas que há convencimento e 
consenso da classe política sobre a necessidade de aprovação da medida, prioridade do 
atual comando da economia. "Ele contou que já havia um consenso político grande com as 
reformas, que a Previdência já estava com seu conteúdo praticamente pacificado", contou 
uma fonte.  
 
O ministro avaliou como um sinal positivo o anúncio do senador Ricardo Ferraço (PSDB-
ES) de que deverá ler o relatório da reforma trabalhista nesta terça na Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.  
 
A estratégia de falar com grandes grupos de investidores é uma tentativa de acalmar os 
mercados, que, desde que estourou o caso da gravação de conversa do presidente com o 
empresário Joesley Batista, vivem um grande nervosismo. A esse movimento de conversar 
com analistas e investidores, a Fazenda tem em parceria com o Banco Central 
acompanhado os mercados de juros e câmbio para garantir a liquidez e o funcionamento 
deles.  
 
Nos dois discursos de ontem, Meirelles ressaltou que é preciso garantir que a política 
econômica seja blindada da crise política, para evitar maiores danos em uma economia 
que já vivencia uma recuperação, ainda que lenta. Ele citou exemplos em que a incerteza 
política prejudicou fortemente a economia, como em 2002. Naquele ano, período pré-
eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, o dólar disparou e, segundo o ministro, o motivo foi a 
incerteza que havia sobre o rumo da política econômica. Para comparar com aquele 
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episódio, o ministro destacou a grave crise gerada no escândalo do "Mensalão", em 2005, 
quando a convicção de que não haveria mudança na politica econômica mitigou o impacto 
no nível de atividade e permitiu ao Brasil crescer fortemente em 2006.  
 
Meirelles ressaltou que a agenda econômica no Legislativo não pode parar com a crise. 
Nesse sentido, destacou que tem se reunido com integrantes do Congresso, como o 
presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEMRJ), e buscado dar andamento a medidas 
econômicas que lá estão.  
 
Atualmente, além da reforma trabalhista no Senado, dois temas estão sendo negociados 
na Câmara: a MP que cria o programa de parcelamento de dívidas tributárias (chamado de 
novo Refis) e a convalidação dos benefícios concedidos pelos Estados, que podem ser 
votados nesta semana, a depender da evolução das negociações. Segundo uma fonte que 
acompanhou as conversas, houve grande demanda por ouvir o ministro, especialmente 
dos estrangeiros. 
 
 

Empregados do BNDES estudam ação por danos morais  
 
Por Francisco Góes  
Servidores do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) estudam 
entrar com ação judicial por danos morais, no caso JBS, contra autoridades que passaram 
pelo governo federal. Ontem cerca de 300 empregados do BNDES se reuniram no saguão 
da instituição, no centro do Rio, em ato de desagravo ao corpo funcional da instituição. Foi 
a terceira manifestação desde o dia 12 deste mês, quando 31 empregados do banco foram 
alvo de condução coercitiva e de mandados de busca e apreensão pela Polícia Federal na 
Operação Bullish, que investiga operações do BNDES com o grupo JBS.  
 
A investigação da PF apura seis supostas irregularidades em incentivos financeiros 
concedidos pelo BNDES e pelo seu braço de participações, a BNDESPar, à JBS. O apoio 
financeiro concedido pela BNDESPar, a partir de junho de 2007, ao grupo JBS alcançou 
R$ 8,1 bilhões, por meio de operações de subscrição de títulos e de dívidas, incluindo 
ações de debêntures conversíveis, segundo diz a PF.  
 
As operações investigadas incluem desistência da compra da National Beef pela JBS, 
compra de ações da JBS por preço superior à média ponderada praticada na bolsa, 
supostos prejuízos em operações com debêntures, mudança na percepção do banco 
sobre o risco do aporte de capital no grupo Bertin, incorporado pela JBS; dispensa de 
garantias na subscrição de debêntures da JBS S.A. e prazo exíguo para análise de 
operações financeiras envolvendo o grupo.  
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Funcionários do banco que conhecem o tema disseram que houve muita discussão interna 
do BNDES e também do banco com os órgãos de controle nos últimos anos para explicar 
os pontos que são questionados no inquérito da Operação Bullish, que se baseia em 
relatório do Tribunal de Contas da União (TCU). Até agora os servidores do BNDES 
levados a depor são apenas investigados, sem terem sido transformados em réus ou 
sofrerem bloqueio de bens. Só após a conclusão da investigação é que o MPF poderá 
pedir eventual indiciamento em decisão que caberá à 10ª Vara Federal Criminal, em 
Brasília, a cargo do caso.  
 
Entre os crimes previstos, estão gestão fraudulenta, corrupção passiva e formação de 
quadrilha. Um empregado do banco disse que o prazo de 22 dias para a avaliação de 
operações financeiras da JBS na área de mercado de capitais do banco está dentro do 
prazo médio de operações semelhantes com outros grupos privados. Outro funcionário 
disse que no caso da subscrição de debêntures não havia obrigatoriedade de o BNDES 
exigir garantias da JBS.  
 
Na assembleia, os empregados do banco questionaram o pronunciamento do presidente 
Michel Temer no sábado, segundo o qual a presidente do banco, Maria Silvia Bastos 
Marques, por ele indicada, "moralizou o BNDES, botou ordem na casa e tem meu respeito 
e meu respaldo para fazêlo". A afirmação de Temer foi rebatida pelo presidente da 
Associação dos Funcionários (AFBNDES), Thiago Mitidieri: "Quando Temer diz que houve 
moralização do BNDES, é preciso perguntar: o que ele estar querendo dizer com isso? 
Não há motivos para que se faça uma moralização no BNDES e não é Temer que pode 
falar sobre isso."  
 
Por mais de uma hora, os funcionários do BNDES se revezaram ao microfone, cobrando 
mais uma vez posição enfática da atual administração na defesa do banco e do corpo 
funcional. Ao discursar, os funcionários afirmaram que são os maiores interessados em 
que se "esclareça tudo", porque é o nome dos técnicos que está sendo "jogado na lama". 
A associação cobrou, ainda, que a administração do banco organize uma apresentação 
sobre como se deu a operação do BNDES com a JBS. Na assembleia, superintendentes 
da instituição desceram até o saguão. Houve informação aos funcionários que os 
superintendentes falariam com as áreas depois da assembleia.  
 
O BNDES não se posicionou ontem. Em resposta ao Valor, reiterou o que havia dito na 
sexta, depois de divulgada a delação de Joesley Batista, dono da JBS. "O BNDES reafirma 
que a diretoria e os empregados do banco são os principais interessados na apuração de 
quaisquer eventuais fatos que tenham ocorrido em relação a suas operações e ao 
eventual uso do banco por terceiros." 
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Sucessora de empresa em recuperação não responde po r 
verbas trabalhistas  
 
Por Beatriz Olivon 
O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu que a TAP Manutenção e 
Engenharia Brasil não pode ser responsabilizada por dívidas trabalhistas da Varig. Em 
2005, a empresa adquiriu uma filial da companhia aérea, na época em recuperação 
judicial. O entendimento, da maioria dos ministros, reafirma determinação da Lei de 
Falências e Recuperação Judicial  Lei nº 11.101, de 2005.  
 
"A TAP não teria condições de arcar com o passivo da Varig", afirmou, ao final do 
julgamento, a vicepresidente de administração e finanças da TAP Brasil, Gláucia Cristina 
da Cunha Loureiro, que foi ao TST acompanhar a sessão. A companhia figura como ré em 
mais de quatro mil ações semelhantes.  
 
O tema foi julgado como repetitivo  mecanismo instituído pela Lei nº 13.015, de julho de 
2014. A tese fixada trata explicitamente da TAP, mas serve como precedente para outras 
empresas, segundo advogados.  
 
A decisão de ontem acompanha entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF). Em 
2009, os ministros reconheceram a validade de dois dispositivos da Lei nº 11.101, de 
2005, que impedem a sucessão de obrigações de natureza trabalhista por empresa que 
adquire outra em recuperação.  
 
De acordo com o artigo 60, que foi analisado pelo TST, o juiz deve ordenar a realização de 
alienação judicial de filiais ou unidades produtivas do devedor. E o arrematante não é 
sucessor nas obrigações do devedor.  
 
Segundo o relator do caso da TAP no TST, ministro Guilherme Caputo Bastos, a partir da 
decisão do Supremo, o TST passou a afastar a responsabilidade trabalhista das 
sociedades empresárias que adquiriram parte do patrimônio próprio da Varig. No caso da 
TAP Manutenção e Engenharia, há uma peculiaridade. Ela não arrematou uma unidade 
produtiva da Varig em leilão, mas comprou empresa da Varig no curso do processo de 
recuperação judicial.  
 
Por isso, os ministros analisaram se a TAP Manutenção e Engenharia Brasil deveria 
suceder a adquirida, a Varig Engenharia e Manutenção (VEM S.A.). O tema chegou ao 
Pleno por meio de um recurso da TAP. Originalmente, uma reclamação trabalhista foi 
proposta por um empregado da Varig contra ela e demais empresas do grupo econômico 
existente até 2005.  
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A TAP recorreu ao Pleno contra decisão da 3ª Turma do TST que a responsabilizou de 
forma ampla pelo passivo da Varig, na condição de sucessora de uma das empresas. 
Segundo a companhia, a Lei de Falências a isenta de responsabilidade trabalhista no 
caso. O advogado da companhia, Nilton Correia, do escritório Nilton Correia Advogados 
Associados, manifestou preocupação com a "responsabilização plena".  
 
No julgamento, os ministros se dividiram em três teses. Prevaleceu a mais favorável à 
empresa, do relator, ministro Guilherme Caputo Bastos. O relator defendeu a aplicação do 
artigo 60 da Lei nº 11.101, de 2005, aos casos envolvendo alienação de ativos da VEM. O 
voto liberou a empresa arrematante da sucessão.  
 
Para o relator, não seria razoável responsabilizar a TAP por todo passivo da Varig apenas 
por ela ter adquirido uma das suas filiais quando se isenta empresas que compraram 
parcela do patrimônio saudável de toda a Varig.  
 
No voto, destacou que alienação de ativos da VEM ocorreu dentro do processo de 
recuperação judicial, com a chancela do Poder Judiciário. O relator afirmou que apesar de 
a alienação da VEM não ter sido feita em leilão judicial, foi homologada pelo juízo 
falimentar. Caputo Bastos foi acompanhado pela maioria dos ministros.  
 
No julgamento foi fixada a seguinte tese: "Não há responsabilidade da TAP Manutenção e 
Engenharia Brasil por obrigações trabalhistas da Varig S.A. pelo fato de haver adquirido a 
VEM S.A. que compunha grupo econômico com a primeira, nos termos do artigo 60, 
parágrafo único da Lei 11.101, de 2005."  
 
Segundo o advogado Luiz Marcelo Góis, do Barbosa Müssnich Aragão (BMA Advogados), 
a decisão do TST é coerente e deve servir de precedente para outras operações 
semelhantes, embora a tese seja específica para a TAP. "É um caso importante a ser 
usado por analogia. As empresas em recuperação judicial  aliás nunca tivemos tantas  
estavam precisando dessa decisão", disse.  
 
Para Góis, a discussão envolve o conflito entre dois princípios constitucionais: o da 
proteção do empregado e pagamento de dívidas trabalhistas e o da preservação da 
empresa. Ao tratar dessa discussão, acrescentou, o Superior Tribunal de Justiça entendeu 
que não haveria sucessão, caso contrário inviabilizaria qualquer empresa em recuperação 
judicial. "Agora o TST confirmou o que já era predominante na Justiça do Trabalho." 
(Colaborou Adriana Aguiar, de São Paulo) 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 23/05/2017) 



 

6 

 
 

Crise política deve retardar retomada do varejo por  pelo menos 
mais um ano 
 
As incertezas em relação ao futuro farão com que co nsumidores fiquem receosos para comprar, e o 
empresário, agora em compasso de espera, segure os investimentos até o cenário clarear 
 
São Paulo - As incertezas impostas pela nova crise política, que atingiu o governo Temer 
na semana passada, devem retardar a retomada do varejo. A expectativa do setor agora é 
fechar o ano com retração. A turbulência fará com que consumidores fiquem receosos e 
empresários entrem em compasso de espera, segurando os aportes. 
 
A avaliação é do presidente do Instituto Brasileiro de Executivos do Varejo e Mercado de 
Consumo (Ibevar), Claudio Felisoni, e do diretor geral da consultoria GS&MD, Marcos 
Gouvêa de Souza. "A recuperação do setor, que já vinha tímida nos primeiros meses do 
ano, foi fortemente fragilizada. O cenário deve retardar a retomada por um período que 
ainda não se tem dimensão", afirma Felisoni. 

Até a semana passada, o instituto tinha projeção de um crescimento de até 1% para o 
ramo no consolidado do ano. Após os eventos, desencadeados com a divulgação do áudio 
de conversa entre o presidente Temer e Joesley Batista, da JBS, o executivo diz que é 
bem provável que o avanço não ocorra. 

A visão se dá por conta do impacto que a crise política terá na confiança do consumidor e 
nas perspectivas de investimentos do empresariado. "As pessoas compram com base na 
renda real e na possibilidade de manter o fluxo de renda. Com esse cenário, aquele que 
está empregado fica preocupado se vai conseguir manter o emprego, e quem está 
desempregado tem menos perspectiva de encontrar um posto de trabalho. Tudo isso abala 
o consumo." 

O fundador da GS&MD, Gouvêa de Souza, também prevê um impacto negativo no 
desempenho do setor, que deve variar dependendo dos desdobramentos da crise política. 
Já no curto prazo ele prevê que o varejo tenha uma retração adicional, invertendo a 
tendência de curva que sinalizava para uma melhora no volume de vendas. "A situação 
necessariamente postergará a retomada do setor", afirma. 

A consultoria ainda não estima a dimensão do impacto para o resultado do consolidado do 
ano, mas o executivo diz que há uma tendência clara de que o desempenho seja pior do 
que as projeções feitas anteriormente. "Se será negativo vai depender do tempo para que 
a solução seja desenhada." 
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A Confederação Nacional do Comércio (CNC) vai na mesma linha, e aponta que a 
recuperação do setor, que já vinha lenta, deve demorar ainda mais. "O principal prejuízo é 
o atraso nas reformas [trabalhista e da previdência], e o ciclo de juros. O BC [Banco 
Central] estava com uma disposição para reduzir a Selic, mas agora não se sabe mais 
como será", afirma a assessora econômica da entidade, Juliana Serapio. A CNC, no 
entanto, ainda não revisou a projeção de crescimento de 1,5% para o varejo no ano. 
Segundo Serapio, ainda é cedo para ter uma medição precisa do tamanho do impacto. 

Visão do empresário 

Do ponto de vista do empresariado, entidades do ramo mostram preocupação com o 
cenário, principalmente em relação a aprovação das reformas trabalhista e da previdência, 
mas dizem que ainda é cedo para mudar as projeções. 

O presidente do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), Antonio Carlos Pipponzi, 
afirma que o momento é de espera. "Estamos apreensivos, mas sem uma mudança radical 
nas nossas políticas e nos nossos projetos", diz. A entidade tem como associadas 
empresas como o Grupo Pão de Açúçar (GPA), Magazine Luiza, Carrefour, Renner, Lojas 
Americanas, entre outras. 

O presidente da Associação Brasileiro de Lojistas de Shopping (Alshop), Nabil Sahyoun, 
também afirma que os varejistas ligados à entidade estão em compasso de espera e que o 
grande receio é em relação a aprovação das reformas trabalhista e da previdência. "Nossa 
maior preocupação no momento é em como tudo isso pode impactar nas reformas. Porque 
se elas não passarem, os investimentos vão parar." 

O presidente do IDV acrescenta ainda que o cenário, que vinha favorável e até com um 
otimismo renascendo, paralisou. "O aquecimento de novos projetos e investimentos vai ter 
um freio momentâneo", diz.Assim como a Alshop, a maior preocupação do IDV também é 
a aprovação das reformas. 

Pedro Arbex 

 
 

Confiança do empresário se recuperava, mas tende a cair 
 
São Paulo - O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), medido na primeira 
semana de maio pela CNC, mostrou um avanço de 30% na comparação anual. Com as 
turbulências políticas da semana passada, no entanto, a tendência é que o índice volte a 
cair nas próximas medições. "A pesquisa de maio ainda não captou os impactos da crise 
política. Na próxima pesquisa provavelmente veremos uma queda no indicador", afirmou 
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ao DCI a assessora econômica da entidade, Juliana Serapio. De acordo com ela, as 
incertezas farão com que o empresário do comércio segure os aportes. 
 
No último levantamento, o ICEC mostrou uma forte recuperação, atingindo 103 pontos e 
se firmando acima da zona de indiferença. O índice varia de 0 a 200, sendo que acima de 
100 é uma perspectiva positiva. Na passagem de abril para maio, o índice teve aumento 
de 2,7%, na série com ajuste sazonal, com altas generalizadas em todos os itens da 
pesquisa. Já na base anual, a confiança dos comerciantes teve a maior taxa positiva da 
série histórica, com alta de 30%. 

Em maio, o subíndice que mede as condições de investimento do comércio registrou 
aumento de 2,3%, na comparação com abril com ajuste sazonal, alcançando 88,5 pontos. 
Na passagem de abril para maio, aumentaram as intenções de investimento nas empresas 
(3,2%), na contratação de funcionários (2,7%) e no aporte em estoques (1%). 

Pedro Arbex 

 
 

TST confirma validade de negociação coletiva em cas o de 
divisão de férias 
 
Especialistas afirmam que a Corte tem se aberto mai s para flexibilizações em meio à reforma 
trabalhista, desde que seja afastada qualquer possi bilidade de que o empregado acabe lesado 
 
São Paulo - Os juízes do Tribunal Superior do Trabalho (TST) entendem que o trabalhador 
com mais de 50 anos de idade pode fracionar suas férias, mas só se isso estiver previsto 
em negociação coletiva e o empregado der seu consentimento. 
 
Segundo especialistas, as instâncias superiores da Justiça do Trabalho estão cada vez 
mais abertas a esse tipo de flexibilização na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
desde que seja provado que não há interesse em lesar o funcionário. Para a advogada do 
Minozzi, Hatoun, Martinelli e Pamplona Advogados Associados, Lais Pamplona, as 
discussões da reforma trabalhista pautaram os tribunais brasileiros no que pode ser 
referendado em termos de convenção coletiva e o que é direito essencial e inflexível do 
trabalhador. "Se a norma coletiva permite a divisão de férias a pedido do empregado, não 
existe um prejuízo para o trabalhador. O intuito da CLT é proteger os interesses do 
funcionário", afirma. 

Em caso recente, um economista foi à Justiça solicitar o pagamento de férias em dobro 
por ter suas férias divididas apesar de a CLT impedir esse fracionamento. Na primeira 
instância, a Justiça obrigou a empresa a pagar pelo descumprimento à legislação 
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trabalhista, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT9), que opera no 
Paraná, reformou a sentença, sob o entendimento de que a lei prevê a possibilidade de 
divisão desde que seja do interesse dos funcionários. 

O empregado recorreu ao TST, mas a decisão foi mantida pela Sexta Turma. A ministra 
relatora, Kátia Magalhães Arruda, apontou que houve pedido escrito do economista para 
fracionamento em período não inferior a dez dias, não havendo como provar que ele foi 
obrigado pela empresa a desfrutar de dois períodos de férias em vez de um. 

"[...] no caso dos autos, não se depreende da norma coletiva intuito de retirar ou mitigar 
direito dos trabalhadores em prejuízo deles próprios, mas sim a intenção de flexibilizar o 
direito também no interesse dos próprios trabalhadores. Não se trata de renúncia a direito", 
expressou a ministra. 

Sem prejuízo 

A especialista em Relações do Trabalho da Saito Associados, Andreza Nascimento Bizzi, 
explica que apesar de ser surpreendente o fato da Corte colocar um acordo coletivo acima 
da CLT, a tese é perfeitamente defensável juridicamente. "Há uma jurisprudência nova que 
caminha na mesma direção da reforma. É primordial que haja acordo coletivo e anuência 
do funcionário. Se tiver esse aval, as férias podem ser divididas", avalia a especialista. 

Na opinião de Andreza, a primeira e a segunda instâncias devem continuar a pôr a CLT 
acima de qualquer negociação em termos daquilo que pode ou não pode ser feito nas 
relações trabalhistas. "Só após a reforma esse entendimento vai se fortalecer em todos os 
tribunais, porque haverá força de lei", explica. 

Já Laís conta que esse é um precedente interessante, uma vez que mostra a visão que o 
TST tem de que a análise caso a caso muitas vezes é importante para que não se adote 
uma interpretação fria da lei. "No dia-a-dia, muitas possibilidades para o empregado são 
barradas pela CLT por ser muito rígida. Aquele empregado que prefere fracionar férias, 
mesmo com mais de 50 anos, deve poder", defende. 

Andreza pondera, entretanto, que será necessário observar se realmente haverá uma 
reforma, já que o cenário político ganhou em incerteza com os abalos sofridos pelo 
governo do presidente Michel Temer. A advogada acredita que a perda de apoio para as 
reformas aumenta também a insegurança jurídica, uma vez que até mesmo os juízes do 
TST já estão de olho nas mudanças promovidas pela reforma. 

Ricardo Bomfim 

 
(Fonte: DCI – 23/05/2017) 
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Motoristas de ônibus de SP e viações entram em acor do e 
greve é cancelada 

Os motoristas e cobradores de ônibus e as empresas de transporte de São Paulo 
chegaram a um acordo em relação ao reajuste salarial nessa segunda-feira (22).  

Dessa, forma, a greve geral prevista para esta quarta-feira (24) não ocorrerá. 

De acordo com O Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário 
Urbano de São Paulo (Sindmotoristas), o reajuste obtido foi de 4%.  

O ajuste que leva em conta o índice da inflação no período, de 3,26%, mais 1% de ganho 
real. 

Ainda, foram garantidos aumentos no valor de benefícios, como ticket refeição, plano 
odontológico e convênio médico.  

O pagamento da PLR (Participação em Lucros e Resultados) à classe, no entanto, não foi 
definido: as viações pediram mais tempo para analisar. 

Outra reivindicação atendida foi a manutenção dos cobradores no sistema de transporte 
de São Paulo.  

Em nota, o sindicato disse que "a administração municipal se comprometeu a manter os 
trabalhadores em seus postos". 

Em entrevista concedida à Folha  em abril deste ano, o prefeito João Doria (PSDB) chegou 
a afirmar que acabaria com a função até 2020.  

"Em nenhuma cidade civilizada do mundo tem cobradores dentro do ônibus", disse na 
ocasião.  

 
 
 
(Fonte: Folha de São Paulo – 23/05/2017) 


