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Greve geral contra reformas no dia 30 perde força  
 
Por Cristiane Agostine  
A greve geral marcada por centrais sindicais e movimentos populares para o dia 30, em 
protesto contra as reformas da Previdência e trabalhista e contra o governo Michel Temer 
perde apoio entre as entidades sindicais. A Força Sindical e o Sindicato dos Motoristas de 
São Paulo defenderam ontem o adiamento da mobilização. Nas greves gerais anteriores, 
em março e abril, a adesão do Sindicato dos Motoristas de ônibus de São Paulo foi 
essencial para ampliar o impacto da paralisação. Desta vez, o presidente do sindicato, 
José Valdevan de Jesus Santos, o Noventa, disse que a entidade não participará e afirmou 
que tentou desarticular a paralisação. "Não vamos fazer greve só por fazer. Neste 
momento, a greve geral não tem a aceitação da maioria dos trabalhadores. Cerca de 60% 
não participará", afirmou Noventa.  
 
O secretáriogeral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, o Juruna, afirmou que as 
centrais deveriam "guardar a greve geral para perto da votação da reforma da 
Previdência". "Se a greve for agora, deve ser menor do que a de 28 de abril", disse Juruna, 
sobre a paralisação que foi considerada pelas centrais como a "maior da história". 
"Ouvimos os sindicatos e a tendência é guardar a greve geral como um trunfo", reforçou. 
Juruna disse que o foco da Força Sindical é a reforma da Previdência. "Nossa ideia é 
negociar com o presidente Temer. Se perdermos no Senado, podemos pedir ao presidente 
alguns vetos ou a edição de medida provisória", afirmou. "Queremos ser pragmáticos. Se 
perdermos, vamos negociar com Temer."  
 
Presidente da Força, o deputado federal Paulo Pereira da Silva (SDSP) é aliado de Temer. 
Hoje as centrais sindicais se reunirão em São Paulo para decidir se farão a greve geral.  
 
O presidente nacional da CUT, Vagner Freitas, disse que a paralisação está mantida, 
mesmo se a Força Sindical não aderir. "Temos que pressionar e fazer a greve", disse 
Freitas. "Não importa se será uma greve maior ou menor do que a de 28 de abril", afirmou. 
O presidente da UGT, Ricardo Patah, afirmou que a central participará do protesto no dia 
30, mesmo com a decisão do sindicato dos motoristas de ônibus, que é filiado à entidade, 
de não aderir ao ato. Patah, no entanto, disse que será uma "mobilização" dos 
trabalhadores e não uma greve geral. 
 

 
(Fonte: Valor Econômico – 23/06/2017) 
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Expectativa de recuperação faz com que empresas pen sem em 
contratar 
 
Pesquisa aponta que intenção de admissões no próxim o trimestre chega a 2%, alta de 15 pontos 
percentuais em relação ao mesmo período em 2016, e sinaliza uma preparação do empresariado 
 

São Paulo - Diante de uma possível 
retomada econômica, as grandes 
empresas pensam em contratações no 
terceiro trimestre do ano, ainda que de 
maneira contida, aponta pesquisa da 
agência ManpowerGroup. De acordo com o 
levantamento de intenções de novos 
empregos, o Brasil tem expectativa de 
crescimento de 2% no número de 
contratações entre julho e setembro, 
aumento de 5 pontos percentuais ante o 
trimestre anterior, quando a marca era de -
4% (o ajuste sazonal faz com que a 
diferença não seja de 6 pontos 
percentuais). No acumulado dos últimos 12 
meses, a diferença é ainda maior em 15 
pontos percentuais. Já que no terceiro 
trimestre de 2016, a expectativa de 
contratar por parte dos empregadores era 
de -13%. 
 

Para a diretora de RH, Marketing, 
Estratégia e Talentos do ManpowerGroup, 
Márcia Almström, a motivação para a 
classe empresarial voltar a pensar em 
contratações, mesmo que de forma lenta, é 
começar a se preparar para o momento de 
melhora na economia brasileira. 

"Vejo um sentimento grande de querer estar pronto no momento da retomada. 
Normalmente, até para as empresas conseguirem operar na sua potência máxima, elas 
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têm que ir retomando suas estruturas de equipe, de pessoas, para garantir maior 
produtividade. Com isso, podemos avaliar que o empresariado está otimista, algo 
importante, já que a economia considera intenções e expectativas", analisa. 

Segundo a pesquisa, os setores que mais irão se beneficiar são o da agricultura, pesca e 
mineração, com projeções de 24% de aumento, seguido da indústria, com 5%, e da 
administração pública, principalmente na área de educação, com 3%, valor idêntico ao do 
comércio de atacado e varejo, no período avaliado. O mesmo crescimento, no entanto, 
não se repete em setores que também costumam apresentar alto contingente, como em 
construção e transportes, cuja expectativa é de queda de 16% nas contratações, e em 
serviços, que deve apresentar retração de 5%. O desequilíbrio entre indústria e serviços 
pode explicar a previsão de contratações para a cidade de São Paulo no próximo 
trimestre: -1%. "Apesar da concentração de indústrias em São Paulo, a cidade também é 
grande no setor de serviços, assim como na parte financeira, e isso deve impossibilitar 
maior melhora", explica Márcia Almström. 

No estado paulista, por exemplo, a expectativa é positiva em 4%, descontados os efeitos 
sazonais. A projeção de crescimento também é presente em Minas Gerais e Paraná, com 
2%. Já no Rio de Janeiro, a intenção de empregar deve recuar, está em -2%. As grandes 
empresas se destacam nessa projeção, com crescimento de 10% na intenção de 
contratar, enquanto as micro e pequenas empresas devem apresentar baixas de 10% e 
3%. As médias empresas se manterão como estão (0%). 

Cenário instável 

Apesar da economia ser consideravelmente balizada por expectativas, o cenário de crise 
política pode fazer com que as projeções de melhora não sejam tão garantidas assim. 
"Temos esse desafio político que causa muita dificuldade para investidores e, assim, o 
risco no Brasil aumenta. A ameaça política é um dos fatores principais para permitir - ou 
impedir - que esses indicadores econômicos consigam efetivamente influenciar o País 
para o crescimento", alerta Almström. 

De acordo com o pesquisador da área de Economia Aplicada da Fundação Getúlio Vargas 
e Instituto Brasileiro de Economia (FGV-IBRE), Fernado de Holanda Barbosa Filho, o 
possível otimismo da classe empresarial passa muito mais pela saída de um momento pior 
da economia do que pela expectativa de uma retomada mais concreta. "A retomada pode 
ser amenizada por causa da crise política. Mas não vou me surpreender se houver uma 
queda nesse índice no próximo trimestre por causa dessa instabilidade. O que 
observamos é que pode haver uma refreada no número, porque tudo gera muita dúvida. O 
otimismo é baseado por termos saído do fundo do poço. Viu-se que não ia se recuperar na 
hora em que se esperava, e apesar de estarmos no positivo, é em condições bem difíceis", 
afirmou Barbosa Filho. 
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Comparação mundial 

Mesmo com o resultado do Brasil sendo positivo se comparada com momentos anteriores, 
no cenário mundial a comparação não é tão animadora. Enquanto países como Japão e 
EUA apresentam projeções de contratação altas, com 24% e 17%, respectivamente, o 
Brasil guarda as últimas posições do ranking, com os mesmos 2% da França e do Peru, e 
acima de países como Finlândia, com 1%, República Tcheca, com 2%, e a Itália, com 
expectativa de -2%. 

Países que se encontravam em forte e prolongada crise econômica nos últimos anos 
também mostraram previsão de melhora em relação às possíveis contratações no próximo 
trimestre, como Portugal, com 12%, e Grécia, com 11%. "Pode parecer um resultado fraco 
internacionalmente, mas estamos saindo da maior recessão de nossa história, em uma 
recuperação lenta. O que explica a subida é a melhora na crise, que já foi mais profunda", 
avalia Fernando de Holanda Barbosa Filho. 

Gabriel Proiete de Souza 

 
 

Aplicativo da Justiça trabalhista permite acessar e tapas de 
processos 
 
Desenvolvido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, o JTe tem nove funcionalidades, 
disponibilizadas com o objetivo de facilitar o alca nce às informações e ao andamento processual 
 

Campinas - Desde o início do mês, trabalhadores, contadores, advogados e empresas de 
modo geral, contam com um aliado digital para obter informações sobre processos 
trabalhistas. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas, 
lançou o aplicativo Justiça do Trabalho Eletrônica (JTe), durante o 17º Congresso Nacional 
de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho. O app permite o acesso gratuito à 
decisões prolatadas (proferidas) e a outros documentos, que podem ser acessados por 
meio de aparelhos celulares, tanto no sistema operacional Android quanto no iOS. 
 
A programa foi desenvolvido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (5ª Região). Ao 
chegar ao TRT15, da região de Campinas, amplia sua abrangência pois a 15ª Região tem 
jurisdição em 599 municípios paulistas. Mas o uso do JTe deve ser rapidamente 
disseminado entre todos os tribunais trabalhistas do País: pois o usuário de um estado 
pode consultar processos de qualquer outro que tenha aderido ao app. Atualmente, o JTe 
está sendo usado pelos TRTs do Rio Grande do Sul (4ª Região) e Rio Grande do Norte 
(21ª Região), Minas Gerais (3ª Região) e Espírito Santo (17ª Região). 
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Facilidades 

Entre as comodidades da ferramenta, o presidente do TRT15, desembargador Fernando 
da Silva Borges, destaca a possibilita de consultar pautas de audiências e sessões, e 
escolher processos para acompanhar. As consultas podem ser feitas pelo número do 
processo, por ano e por vara. "Estão disponíveis cerca de nove funcionalidades, com o 
objetivo de facilitar o acesso às informações e ao andamento processual", ressaltou 
Borges. No módulo "Conciliação", por exemplo, o app permite a construção de minutas de 
acordo e até mesmo a negociação direta com a parte contrária por meio de uma sala de 
bate-papo ao vivo pelo celular. Para participar de uma conciliação pelo JTe, o advogado só 
precisa fazer login no aplicativo, adicionar o processo na lista de favoritos e acessar a 
opção "Conciliar". 

Para pesquisar pautas de audiências e de sessões, basta adicionar na agenda local do 
smartphone, "receber notificações" sobre a proximidade da audiência e "ver detalhes dos 
processos". Na função "Notificações" são exibidas todas as notificações, inclusive sobre 
audiências. No módulo, "Autenticidade de Documentos", o usuário pode ler o código de 
barras do documento produzido, com a câmera do celular, validando a sua autenticidade. 
Este código também poderá ser digitado. Outros documentos, vinculados ao principal, 
também podem ser acessados. Na opção "Chat", magistrados e advogados que estiverem 
autenticados no aplicativo poderão acessar a ferramenta para troca de mensagens. Em 
"Meus Processos, estão listados todos os processos relacionados a Advogado, Parte e 
Perito. E, pode-se definir que processos acompanhar permanentemente, fixando-os como 
favoritos. Já no módulo "Prazos Abertos", é permitido ao advogado acessar os processos 
do sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe) com prazos em curso. No mesmo módulo 
é possível ainda adicionar o prazo na agenda local do dispositivo, além de acessar os 
detalhes do processo. 

Estreia 

No evento, o TRT15 fechou o primeiro acordo via JTe. Com a funcionalidade 
"Conciliação", a juíza Ana Cláudia Torres Vianna, diretora do Fórum Trabalhista de 
Campinas, acompanhou a negociação entre os advogados das partes, mediada pela 
servidora Flavia Pinaud de Oliveira Mafort, que durou cerca de uma hora. O trabalhador, 
que esteve dois meses em uma empresa de transportes, garantiu o reconhecimento de 
vínculo empregatício e o pagamento das verbas rescisórias. Os advogados das partes, 
com o aplicativo em operação em seus celulares, mantiveram contato via chat com a juíza 
Ana Cláudia. Segundo ela, já era feito uso do WhatsApp, mas com algumas dificuldades. 
O JTe, destacou, foi projetado para isso. "Estimula o diálogo, é muito fácil de usar e 
garante maior celeridade processual." 

Milton Paes 
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Unificação de sistema para abrir empresas 
 
A implantação de novos procedimentos burocratizou a inda mais o processo paulistano 
 
- A Prefeitura de São Paulo, com o intuito de simplificar e agilizar os procedimentos para a 
abertura de empresa fez uma integração com o sistema da Junta Comercial do Estado de 
São Paulo (Jucesp) e com a Receita Federal do Brasil (RFB), de acordo com o Decreto 
57.299 de 08 de setembro de 2016, que regulou a Lei Complementar 11.598 de 03 de 
dezembro de 2007. Anteriormente, o procedimento para arquivamento de pedidos para 
abertura ou alteração de empresa consistia na emissão e assinatura de um formulário da 
RFB (DBE - Documento Básico de Entrada) e um formulário da Junta Comercial do Estado 
de São Paulo. (Capa de Requerimento). O prazo médio para a constituição de uma 
sociedade, salvo eventuais exigências, era de, no máximo, 10 dias dependendo do tipo 
societário. Após este prazo, a sociedade já obtinha o CNPJ, e estava apta a iniciar as suas 
atividades. 
 
Paralelamente, entre outras inscrições, dependendo do objeto social da sociedade, era 
realizado o processo para a obtenção de Licença/Alvará de Funcionamento junto à 
Prefeitura de São Paulo, processo este sem prazo fixo para conclusão e demasiadamente 
burocrático. Com a unificação dos sistemas, a sociedade deverá passar, inicialmente, pela 
análise e aprovação da Prefeitura, para somente depois da autorização desta obter o DBE 
e a Capa de Requerimento para arquivamento do ato societário na Jucesp e Receita 
Federal. Ocorre que o processo da Prefeitura de São Paulo é burocrático e demorado, 
estando sujeito à exigências para apresentar diversas informações e documentos 
complementares, durante o processo para a obtenção da autorização para a abertura da 
sociedade. 

Neste sentido, a implantação destes novos procedimentos, em que pese à propaganda da 
Prefeitura de São Paulo em sentido contrário, efetivamente burocratizou ainda mais a 
abertura e alteração destas sociedades, e, consequentemente, retardou o início das 
atividades pelo empresário. Neste sentido, ao invés de incentivar a agilidade na abertura 
das sociedades empresárias, a unificação dos sistemas municipal, estadual e federal 
retardou tais procedimentos, dificultando a fomentação de novos negócios, a geração de 
renda e a criação de novos postos de empregos na cidade. 

Ferraz de Camargo e Bugelli Advogados 

Milena Affonso Moreno 

 
 
(Fonte: DCI – 23/06/2017) 
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DECISÕES 
 
 

Licença maternidade  
 
A 5ª Turma do Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região confirmou decisão que 
concedeu licença maternidade a uma servidora do Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) que deu à luz três dias após ter sido nomeada no cargo de técnico previdenciário. 
A servidora prestou concurso em 2004 e foi nomeada em 2007, mas, três dias depois da 
nomeação, entrou em trabalho de parto e deu à luz antes de tomar posse.  
 
Como consequência, o INSS negou a ela o direito à licença maternidade argumentando 
que, quando tomou posse, ela já não era mais gestante. A servidora ingressou então com 
um mandado de segurança pleiteando o reconhecimento do benefício, que foi concedido a 
partir da data do nascimento de seu filho.  
 
Mas o INSS apelou da decisão (nº 000185117.2007.4.03.6109), insistindo na ilegalidade 
do pedido. Em seu voto, porém, a juíza federal convocada Louise Filgueiras, relatora do 
caso no TRF, entendeu que a licença é um direito assegurado à mulher e não há lógica 
que autorize discriminar a situação entre servidoras que tomaram posse antes ou depois 
do nascimento de seus filhos. 
 
 
Teste de bafômetro  
 
Um motorista da Vale não conseguiu, em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho (TST), 
reverter decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de Minas Gerais que não 
reconheceu dano moral no fato de ter sido submetido a teste de bafômetro pela empresa. 
De acordo com a 4ª Turma, a análise do caso demandaria rever as provas do processo, o 
que é inviável no recurso de revista (Súmula 126).  
 
Para o TRT, o fato de a empregadora realizar testes de bafômetro em seus empregados, 
de forma aleatória e mediante sorteio, não configura ato ilícito e tampouco extrapola o 
poder diretivo do empregador, sobretudo se considerar a atividade realizada  direção de 
veículos do tipo fora de estrada (máquinas pesadas).  
 
Já o motorista afirmou que sua intimidade foi violada com a instituição do teste 
toxicológico. Segundo ele, o Ministério do Trabalho chegou a autuar a empresa, em razão 
da forma como aplicou a medida sobre os empregados. Em seu voto, a relatora, ministra 
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Maria de Assis Calsing, ressaltou que o regional registrou expressamente que a conduta 
da Vale, de realizar testes toxicológicos, visava justamente preservar a integridade física 
do próprio trabalhador e dos demais empregados (número do processo foi omitido para 
preservar a intimidade do trabalhador). 
 
 
Representação comercial  
 
A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que a base de cálculo de 
indenização por rescisão, sem justa causa, de contrato de representação comercial deve 
incluir os valores recebidos durante toda a vigência do acordo, não devendo ser limitada 
ao quinquênio anterior à rescisão contratual.  
 
A relatora do caso (REsp 1469119), ministra Nancy Andrighi, observou que haveria 
prescrição quinquenal  prevista no artigo 44, parágrafo único, da Lei 4.886/65  apenas se a 
recorrente deixasse transcorrer mais de cinco anos desde a data da rescisão contratual 
para entrar com a ação pedindo a indenização, o que não se verificou no caso.  
 
De acordo com a ministra, a jurisprudência do STJ estabeleceu que somente incide a 
prescrição quinquenal sobre comissões não pagas, não reclamadas ou pagas a menor, 
situações nas quais o prazo se inicia a partir da data em que houve o inadimplemento.  
 
Porém, no caso julgado, o pedido envolveu indenização por rescisão sem justa causa e a 
fórmula de seu cálculo. Como a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, e foi 
reconhecido o direito à indenização, o cálculo considerou todo o período em que houve 
prestação de serviço. 
 
 

 

 

 
 


