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Confiança cai na indústria e deixa retomada para de pois  
 
Por Arícia Martins 
A queda de 2,8 pontos do Índice de Confiança da Indústria (ICI) entre maio e junho 
interrompeu a trajetória de volta à normalidade do indicador, reforçando as apostas de que 
o momento de retomada ainda não chegou. A avaliação é de Tabi Thuler Santos, 
coordenadora da Sondagem da Indústria de Transformação, divulgada ontem pelo Instituto 
Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV).  
 
O ICI ficou em 89,5 pontos este mês, inferior ao nível de 90 pontos considerado 
"extremamente baixo" pelo Ibre. "A confiança está mais volátil por causa do período 
recessivo e da incerteza, mas ela havia ficado 33 meses abaixo de 90 pontos, saído desse 
patamar e, agora, voltou a entrar nessa zona", disse Tabi, para quem os dados de junho 
mostram mais aspectos desfavoráveis.  
 
A retração da confiança espalhou-se por 13 dos 19 segmentos industriais da pesquisa e 
atingiu tanto as expectativas quanto as percepções sobre a situação atual. O Índice de 
Expectativas (IE) caiu 3,6 pontos, para 92,1 pontos, e o Índice da Situação Atual (ISA) 
recuou 2,0 pontos, para 87,0 pontos.  
 
Para Tabi, o destaque negativo foi o Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci), 
que diminuiu 0,5 ponto ante maio, para 74,2%. Se somente a relativa estabilidade dos 
últimos meses já assustava, por passar a percepção de que a indústria estava perdendo 
empregos e máquinas e produzindo um pouco mais usando os mesmos insumos, a 
retração forte neste mês assustou ainda mais, disse. "O Nuci mostra de que a indústria 
está perdendo capacidade."  
 
A economista ressaltou ainda o indicador de emprego previsto, que encolheu 7 pontos em 
junho, para 85,6 pontos. O recuo forte pode estar associado à maior incerteza instaurada 
pela crise política, que gera dúvidas sobre como será implementada a reforma trabalhista, 
avaliou.  
 
Num quesito especial da sondagem, a FGV perguntou às empresas se a crise iniciada em 
maio deve impactar as decisões quanto à mão de obra e investimentos produtivos. Para 



 

2 

27,6% dos empresários, a instabilidade deve afetar negativamente as contratações nos 
próximos meses, proporção que alcança 34,7% na questão sobre investimentos.  
 
"Se a ociosidade está alta e houve piora forte no índice de emprego, isso só reforça que 
não vai haver investimentos de curto prazo", afirmou Tabi. É difícil precisar com clareza 
quanto e quando o nível de atividade deve ser contaminado pela nova crise, ponderou, 
mas é certo que haverá influência.  
 
Outro vetor negativo pode vir dos estoques, que seguem desajustados. O indicador de 
mercadorias paradas que compõe a sondagem subiu 5 pontos entre maio e junho, para 
109,8 pontos, terceira piora seguida. Desde o terceiro trimestre de 2016, observou a 
economista, as previsões de demanda dos empresários vêm se frustrando, o que explica a 
alta de inventários.  
 
Por categorias de uso, o destaque negativo é o de bens de consumo duráveis, no qual a 
diferença entre a proporção de empresas com estoques excessivos e insuficientes atingiu 
36,9 pontos este mês, ante 32 pontos em maio. No segmento de bens de capital, essa 
diferença também aumentou, de 11,6 pontos para 15,6 pontos. Já o setor de bens de 
consumo não duráveis teve ligeira redução (7,7 pontos para 6,4 pontos) e o de bens 
intermediários ficou estável (3,5 pontos para 3,6 pontos). 
 
 
 

Desemprego chega a 19,8% na região metropolitana de  SP  
 
A taxa de desemprego apurada na região metropolitana de São Paulo subiu de 19,6% em 
abril, para 19,8% em maio, de acordo com a Fundação Seade. Em maio do ano passado, 
a taxa era de 17,6%.  
 
No ABC, o desemprego caiu de forma expressiva, de 18,4% para 16,4%, com a taxa 
ficando abaixo da registrada no ano passado (17%).  
 
Esse recuo, contudo, foi puxado por forte saída de pessoas do mercado de trabalho. No 
mês passado, o contingente de desempregados aumentou em 31 mil pessoas na Grande 
SP e chegou a 2,119 milhões.  
 
A alta é resultado da entrada de 42 mil pessoas no mercado em busca de trabalho. 
Apenas 11 mil acharam uma vaga. 
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Estatal vai negociar PLR  
 
Por Rodrigo Polito  
A administração da Eletrobras deverá apresentar na próxima semana uma nova proposta 
de pagamento de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) relativo ao exercício de 
2016, quando obteve lucro de R$ 3,426 bilhões, aos sindicatos de eletricitários. Devido à 
disposição da companhia em negociar, a categoria suspendeu a greve de 48 horas, 
iniciada ontem. "É um voto de confiança que estamos dando à administração da 
Eletrobras", afirmou o diretor do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Energia do 
Rio de Janeiro (Sintergia/RJ), Emanuel Torres, ao Valor.  
 
Apesar do gesto do sindicato, a categoria rejeitou a primeira proposta da Eletrobras, 
apresentada na terça-feira, pelo diretor Financeiro e de Relações com Investidores, 
Armando Casado, e o chefe de gabinete da presidência da empresa, Alberto Jardim.  
 
De acordo com Torres, a divergência se deve basicamente à data de liberação dos 
recursos. O Sintergia/RJ pede que parte do pagamento seja realizada já em julho, 
enquanto a direção da estatal propõe pagamento em duas parcelas, sendo uma em agosto 
e outra em novembro.  
 
Segundo o diretor do sindicato, em geral, o pagamento de PLR é da ordem de uma a duas 
folhas salariais. Ainda não se sabe, contudo, qual será o impacto do pagamento de PLR 
para o caixa da Eletrobras.  
 
Procurada, a Eletrobras informou que não iria se manifestar sobre o assunto neste 
momento.  
 
Mesmo com a retomada das atividades hoje, os funcionários da Eletrobras farão outra 
paralisação amanhã, em adesão à greve geral liderada pela Central Única dos 
Trabalhadores (CUT) contra as reformas da previdência e trabalhista. Estão incluídas na 
paralisação todas as áreas das empresas da Eletrobras, com exceção dos setores de 
operação e manutenção.  
 
De acordo com o diretor do Sintergia/RJ, a greve realizada na quarta-feira também foi 
contra o plano atual de reestruturação do sistema Eletrobras. Ele explicou que o sindicato 
não é contra a reestruturação, desde que o plano seja discutido com a categoria e não 
quebre o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 29/06/2017) 
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Varejo de item para construir fechou 248 vagas em m aio 
 
São Paulo - O varejo de materiais de construção da Região Metropolitana de São Paulo 
(RMSP) apresentou um saldo negativo de 248 vagas em maio, resultado proveniente de 
2.206 admissões e 2.454 desligamentos no período. 
 
É um cenário menos favorável do que o revelado em abril, quando foram criadas 71 vagas 
nos setores representados pelo Sindicato do Comércio Varejista de Material de 
Construção, Maquinismos, Ferragens, Tintas, Louças e Vidros da Grande São Paulo ( 
Sincomavi ). 

Com esse resultado, 2017 acumula apenas 57 postos de trabalho abertos. Já o saldo dos 
últimos doze meses permanece negativo: 2.581 vagas eliminadas.  

Na comparação interanual houve melhora do cenário, uma vez que foram perdidas 586 
vagas em maio de 2016. 

 

Por Região 

Dentre os municípios que compõem a RMSP, São Paulo contou com a maior perda de 
vagas no mercado de trabalho formal do varejo de materiais de construção em maio: -141 
vagas.  

Em doze meses a cidade também liderou o corte de vínculos, com -1.387 postos. 

Para o economista do sindicato, Jaime Vasconcellos, ao se observar a evolução mensal 
da geração de vagas, fica claro que o segundo semestre de 2016 se mostrou bastante 
negativo, enquanto os primeiros seis meses de 2017 são caracterizados por grande 
oscilação dos saldos. 

Da redação 

 
 
(Fonte: DCI – 29/06/2017)  
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Reforma, produtividade e emprego 
 
Com as novas regras, pode ser ampliado o campo para  o jogo do ganha-ganha entre as partes 
 
José Pastore*, O Estado de S.Paulo  
Os técnicos do Ministério do Planejamento estimam que a produtividade do trabalho 
poderá aumentar de 1% a 1,5% ao ano durante a próxima década com a implantação das 
regras da reforma trabalhista. Trata-se de uma indicação de enorme impacto para a 
competitividade das empresas e para o progresso do Brasil. Afinal, a produtividade é a 
principal força para acelerar o crescimento econômico, e este é a base para a geração de 
empregos. 
 
Mas de que forma as regras da reforma trabalhista induzirão à melhoria da produtividade? 
O mecanismo propulsor de produtividade e empregos está ligado à natureza da regulação 
da negociação coletiva e individual no mundo do trabalho. Explico. 
 
Na atual legislação trabalhista, empregados e empregadores só podem negociar 
livremente dois direitos: o salário e a participação nos lucros. Ou seja, eles só podem fazer 
trocas em torno desses direitos. Todos os demais são rígidos e não admitem livre 
negociação. 
 
Com o advento das novas regras da reforma trabalhista, empregados e empregadores 
poderão negociar importantes direitos como melhor lhes convier. Com isso, amplia-se o 
campo para as partes trocarem concessões por produtividade e, com isso, praticar o jogo 
do ganha-ganha. 
  
Mas não é só isso. A reforma trabalhista traz mudanças que igualmente induzem as partes 
a fazerem trocas de interesse mútuo. Ao dizer, por exemplo, que as horas gastas entre a 
casa e o trabalho não contam como tempo da jornada de trabalho, isso pode levar os 
empregados a pleitearem um ônibus da empresa que, se atendidos, conduzirá os 
trabalhadores de modo mais expedito e confortável, gerando condições para melhoria da 
produtividade. A própria empresa poderá ter pleitos específicos neste campo. 
 
Conflitos. Outro benefício importante para melhorar o ambiente de trabalho diz respeito 
aos inibidores dos conflitos que fazem parte da reforma trabalhista. Muitos dos 
desentendimentos entre empregados e empregadores que hoje criam um ambiente 
desagradável, rebaixando a produtividade, poderão ser resolvidos no âmbito da comissão 
de empregados criada pela reforma. No campo judicial, funcionarão como inibidores de 
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ações a responsabilização das partes, das testemunhas e dos próprios advogados que 
receberão penalidades pela prática de atos de má-fé. Um ambiente de trabalho amigável e 
cooperativo também conta muito para a produtividade. Ademais, a redução de ações 
trabalhistas reduz despesas com contencioso e libera recursos para investimentos 
produtivos. 
 
Como se vê, a reforma trabalhista é um sedutor convite para as partes trocarem 
remuneração por produtividade, conforto por produtividade, prêmios por produtividade, 
participação por produtividade, etc., e para a criação de um ambiente de trabalho menos 
adversário e mais cooperativo. Essa dimensão está subjacente em quase todos os artigos 
do projeto de lei e constitui uma verdadeira revolução para induzir negociações coletivas e 
individuais que transformam divergências em convergências, com importantes reflexos na 
melhoria da produtividade do trabalho. 
 
Quando me perguntam “reforma trabalhista gera empregos?”, minha resposta é: nenhuma 
lei tem força para gerar empregos, pois, se isso fosse possível, não existiria desemprego 
no mundo. Mas uma boa reforma trabalhista induz à melhoria da produtividade, que é a 
mola mestra do crescimento econômico e da geração de empregos. Ou seja, por seus 
desdobramentos, boas reformas trabalhistas geram emprego, sim. 
 
* PROFESSOR DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, PRESIDENTE DO CONSELHO DE EM PREGO E RELAÇÕES 
DO TRABALHO DA FECOMÉRCIO-SP, É MEMBRO DA ACADEMIA PAULIST A DE LETRAS  

 
 
 

Macron lança plano de reforma trabalhista na França  
 
Entre as mudanças está a transferência de parte das  negociações para o interior das empresas, mas 
com maior participação de trabalhadores 
 
Andrei Netto, Correspondente / Paris, O Estado de S .Paulo 
Vencidas as eleições legislativas e com maioria no novo Parlamento francês, o governo de 
Emmanuel Macron deu início ontem às negociações para a reforma trabalhista, a primeira 
de uma série de reformas. De inspiração escandinava, as mudanças apostam na 
flexibilidade, transferindo parte das negociações para o interior das empresas. Em 
contrapartida, trabalhadores terão mais representação nos conselhos de gestão.  
 
A reforma a ser implementada na França tem pouco a ver com as propostas em tramitação 
no Brasil. Os principais objetivos do texto são dois: flexibilizar as condições de demissões 
e contratações, como deseja o Movimento das Empresas da França (Medef), maior 
sindicato patronal, bem com ampliar o seguro-desemprego e aprimorar a requalificação 
profissional, reivindicações dos sindicatos. 
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Entre as medidas mais controvertidas, está a facilitação das demissões por razões 
econômicas. Assim, uma empresa que alegar dificuldades poderá demitir trabalhadores 
em Contrato de Duração Indeterminada (CDI) – hoje, 85% do total – pagando menos 
indenização.  
 
Além disso, as condições impostas para um Contrato de Duração Determinada (CDD) 
serão flexibilizadas. O governo busca estimular os contratos por tempo determinado para 
reduzir o desemprego – na casa de 9,4% – com rapidez e reduzir o temor das empresas 
de contratar por tempo indeterminado. 
 
Em compensação, o governo pretende ampliar a presença de delegados dos sindicatos 
nos conselhos de administração e de supervisão de empresas, melhorar as condições de 
acesso ao seguro-desemprego – incluindo trabalhadores que pedem demissão e 
autônomos –, assim como investir em cursos de requalificação profissional.  
 
O projeto de reforma foi apresentado ontem pela ministra do Trabalho, Muriel Pénicaud, ao 
Conselho de Ministros – a reunião ministerial comandada por Macron. O texto servirá 
como esboço para as negociações com sindicatos patronais e de trabalhadores, que 
poderão contribuir para a redação do projeto de lei que criará o novo Código do Trabalho, 
a ser apreciado pelo Parlamento. 
 
Segundo Muriel Pénicaud, o intuito da reforma é “transformar o modelo social”, com “mais 
diálogo social e econômico, que conduz a mais liberdade e mais segurança”. A ministra 
informou ainda o trâmite político do projeto: primeiro, o envio das linhas gerais ao 
Parlamento, entre os dias 24 e 28 de julho, e a seguir a fase chamada de “prescrição”, 
como é chamado o detalhamento de cada medida. Essa etapa será concluída até o fim de 
agosto. 
 
Impacto. Ainda marcada pela última reforma do mercado de trabalho realizada em 2016 
pelo governo socialista de François Hollande, a opinião pública vê com cautela o novo 
projeto. 
 
Esse é o caso de Édouard Morin, estudante de 21 anos que ganha a vida como autônomo 
em uma startup. A flexibilidade do trabalho como “freelancer” agrada, assim como o baixo 
nível de exigência. “Posso trabalhar quatro horas em um dia, nenhuma no outro, se quiser. 
É prático, porque não gosto de horários fixos”, diz o estudante de mestrado. “Por outro 
lado, é precário demais. Temo que a reforma aumente a precariedade no trabalho”, diz o 
jovem, que enumera as dificuldades de alugar um apartamento ou de obter um crédito 
imobiliário quando não se é contratado por tempo indeterminado.  
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Essa preocupação é a mesma dos principais sindicatos de trabalhadores. A 
Confederação-Geral do Trabalho (CGT), hoje a segunda maior e a mais radical do país, já 
avisou que não participará do diálogo e convocou manifestações para de setembro.  
 
Por outro lado, a Confederação Francesa Democrática do Trabalho (CFDT), maior 
sindicato do país e com perfil reformista, e também a Força Operária (FO), confirmaram 
que participarão da mesa de negociações. 
  
MUDANÇAS: 
 
Contratos.  Em linhas gerais, a França dispõe de dois grandes contratos de trabalho: 
Contrato de Duração Indeterminada (CDI) e Contrato de Duração Determinada (CDD). O 
governo quer flexibilizar as regras do CDD, que variarão de um setor a outro da economia. 
O CDI, usado na construção civil, também será flexibilizado  
  
Convenção x Acordo.  Ampliação das situações em que acordos entre trabalhadores e 
empresas se sobreponham às convenções coletivas 
  
Representação sindical.   Fusão de diferentes representações sindicais no interior de uma 
empresa, formando uma só instância de negociação  
  
Governança empresarial.  O governo pretende que os funcionários de uma empresa 
tenham assento garantido no Conselho de Administração e no Conselho de Supervisão  
  
Justiça do trabalho.  Haverá piso e teto para indenizações por demissão sem justa causa. 
Essas referências vão variar de acordo com a antiguidade do funcionário. Não valem para 
casos de discriminação ou assédio 
 
Demissões.  Hoje, uma empresa pode demitir por três motivos: pessoal, econômico e 
específico, com direitos diferentes para o empregado. O projeto prevê alterar a demissão 
econômica, ampliando a análise das dificuldades que justificam demissões 
  
Seguro-desemprego.  Em um texto de lei diferente, o governo reformará o seguro-
desemprego para melhorar a indenização de desempregados, incluindo demissionários 
e trabalhadores independentes  
  
Formação contínua. A reciclagem profissional por cursos de requalificação será 
reformulada e ampliada para permitir que desempregados possam, por exemplo, migrar de 
setor da economia 
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CCJ aprova reforma trabalhista por 16 votos a 9 
 
Para não atrasar tramitação, Michel Temer se compro meteu a adotar sugestões dos senadores; 
agora, texto será votado no plenário 
 
Fernando Nakagawa, O Estado de S.Paulo 
BRASÍLIA - O governo respirou aliviado com a aprovação da reforma trabalhista ontem à 
noite na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. O relatório produzido pelo 
líder do governo, Romero Jucá (PMDB-RR), contou com apoio de 16 senadores, um a 
mais que a expectativa dos governistas. Nove votaram contra e houve uma abstenção. 
Agora, o texto vai ao plenário – a última etapa antes da sanção presidencial – e pode 
haver tramitação em regime de urgência. 
 
Com a vitória na sessão que durou mais de 13 horas, o governo ganha ânimo na tentativa 
de reaglutinar a base no Congresso após a inesperada derrota na Comissão de Assuntos 
Sociais, onde a reforma foi rejeitada. 
 
O texto que será analisado pelo plenário do Senado muda a relação entre patrões e 
empregados. O projeto, amplamente apoiado pelas entidades empresariais, prevê, por 
exemplo, que os acordos coletivos tenham força de lei. Também acaba com a 
obrigatoriedade da contribuição sindical e permite a flexibilização de contratos de trabalho. 
Direitos constitucionais, como o 13.º salário, FGTS e salário mínimo, estão preservados. 
 
Nesse esforço de articulação, o próprio presidente Michel Temer atuou ao enviar carta aos 
senadores para reafirmar o compromisso em ajustar a reforma. Nessa estratégia, o 
presidente deu carta branca para que Jucá negocie com senadores um acordo para tentar 
reduzir a resistência à reforma trabalhista. 
 
O governo se compromete a adotar imediatamente sugestões dos parlamentares em oito 
pontos polêmicos com vetos presidenciais e medida provisória. Para os senadores, a 
moeda de troca é a aprovação do projeto que veio da Câmara sem mudanças – para evitar 
atrasos na tramitação. “No dia da sanção, será imediatamente publicada uma medida 
provisória que vai ajustar (a reforma)”, disse. 
 
Entre os pontos do acordo, o contrato de trabalho intermitente terá quarentena de 18 
meses para que um trabalhador contratado sem prazo determinado possa migrar para o 
intermitente. Há também a promessa de acabar com a multa de 50% em caso de falta do 
trabalhador. 
 
Sobre a jornada de 12 horas de trabalho com 36 horas de descanso, o governo promete 
que só será possível por acordo coletivo. Outro item trata da comissão de representantes 
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dos empregados nas empresas. Segundo Jucá, a comissão não substituirá os sindicatos e 
haverá participação sindical obrigatória na negociação coletiva. 
 
A respeito do trabalho insalubre para gestantes e lactantes, o governo promete que “será 
restabelecida a vedação do trabalho em local insalubre”. Nesses casos, o trabalho será 
possível “de forma excepcional” mediante apresentação de atestado por médico do 
trabalho. O acordo prevê que o enquadramento sobre o grau de insalubridade só será 
possível por acordo coletivo. 
 
O governo acena ainda com mudança em parâmetros para o pagamento de indenizações 
aos trabalhadores. Pelo texto original, o chamado “dano extrapatrimonial” seria reparado 
conforme o salário. Assim, caso um diretor e um faxineiro se envolvessem no mesmo 
acidente, a indenização dos dois seria muito diferente. Agora, a referência ao salário não 
será mais usada no cálculo da indenização. 
 
Sobre o contrato autônomo, não poderá ter nenhum tipo de cláusula de exclusividade. 
Jucá disse ainda que haverá recomendação de redução gradual da contribuição 
sindical. / COLABORARAM ISABELA BONFIM E THIAGO FARIA 
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Baixa adesão ameça greve geral em São Paulo 
 
Centrais programam atos no centro e na Avenida Paul ista; pressionadas pela possibilidade de multa, 
grandes categorias não aderiram ao movimento 
 
O Estado de S.Paulo 
Na véspera da greve geral contra as reformas do governo marcada para esta sexta-feira, 30, a 
adesão de sindicatos de São Paulo ainda é baixa. Categorias como a dos metroviários devem 
decidir nesta quinta-feira, 29, se vão parar. Outras, como a dos motoristas de ônibus e dos 
ferroviários, já confirmaram que não participarão do movimento. Bancários e professores não vão 
trabalhar. As centrais, no entanto, programaram atos na capital e no interior. A Força Sindical vai 
reunir trabalhadores às 11 horas na frente da Superintendência Regional do Trabalho, na Rua 
Martins Fontes, no centro, na sexta-feira. “É natural que a mobilização seja menor agora que a 
reforma trabalhista está no centro da discussão. A reforma da Previdência atinge muito mais 
pessoas, só metade da população economicamente ativa do País está na CLT”, diz João Carlos 
Gonçalves, o Juruna, secretário-geral da Força. Segundo ele, depois das duas grandes 
mobilizações recentes – a greve geral de 28 de abril e a marcha em Brasília, em 24 de maio –, as 
principais categorias estão sendo pressionadas pelo Ministério Público, com possibilidade de 
multa, a não fazerem greve. 
 
A CUT programou um ato na frente do Masp, na Avenida Paulista, às 16 horas, de onde os 
manifestantes devem seguir até a prefeitura – na pauta dos protestos também estão as 
privatizações anunciadas pelo prefeito João Dória. O presidente da CUT no Estado, Douglas Izzo, 
diz que serão 20 atos na capital e no interior. “Amanhã (quinta-feira), quando muitas categorias 
farão assembleias, teremos uma previsão mais precisa do tamanho da adesão à greve.” O 
dirigente diz que, como estratégia para esvaziar o movimento dos sindicatos, o governo tem 
mobilizado a Justiça contra as paralisações. O sindicato dos metroviários de São Paulo vai decidir 
em assembleia nesta quinta-feira, 29, à noite se vai mesmo parar – no dia 22, os trabalhadores 
haviam concordado em participar da mobilização. Filiados à União Geral dos Trabalhadores (UGT), 
os motoristas de ônibus da capital devem trabalhar normalmente, assim como os ferroviários. A 
UGT programou atos em diferentes pontos do centro. O sindicato dos aeroviários fará 
manifestação no Aeroporto de Congonhas, entre 8h30 e 10h. Até quarta-feira, 28, à noite, não 
estava confirmado se os trabalhadores iriam parar. 
 
Indicativo da baixa adesão ao chamado de greve, o sindicato de metalúrgicos do ABC também não 
programa paralisação. Está previsto um ato, às 9h, na frente da sede do sindicato, em São 
Bernardo, e, na hora, os trabalhadores vão decidir se farão uma caminhada ou se voltam ao 
trabalho. Os metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes estão organizando mobilizações 
pontuais na cidade. Os de São José dos Campos e região aderiram ao movimento. O presidente 
do Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo, Sergio Antiqueira, disse que, em 
assembleia, os trabalhadores decidiram pela greve, mas não havia, até ontem, uma previsão sobre 
quais setores de fato vão parar. / Marina Pauliquevis 
 
(Fonte: Estado de SP – 29/06/2017)  
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DECISÕES 
 
 
Estabilidade de gestante  
 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) condenou a Manpower Staffing e a Google Brasil 
Internet a pagar indenização correspondente ao período de estabilidade provisória a uma 
divulgadora dispensada ao fim do contrato por prazo determinado, mesmo estando 
grávida.  
 
A 5ª Turma reformou decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de São Paulo, que 
considerou que, devido à modalidade do contrato, ela não tinha direito à garantia de 
emprego.  
 
O artigo 10, inciso II, alínea 'b', do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
(ADCT) garante à trabalhadora gestante estabilidade provisória desde a concepção (e não 
com a constatação da gravidez mediante exame clínico) até cinco meses após o parto.  
 
E, de acordo com o item III da Súmula 244 do TST, esse direito se estende também à 
empregada grávida admitida mediante contrato por tempo determinado.  
 
Segundo o relator do recurso, ministro Guilherme Caputo Bastos, a divulgadora da Google 
faz jus à estabilidade provisória, mas a garantia somente autoriza a reintegração se esta 
ocorrer durante o período estabilitário.  
 
Esgotado esse tempo, como no caso, ela tem direito ao pagamento dos salários entre a 
data da dispensa até cinco meses após o parto (RR-467- 70.2015.5.02.0034). 
 

 


