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A reforma processual trabalhista  
 
Por Bruno Freire e Silva 
A aprovação pelo Senado Federal do PLC 38 (Reforma Trabalhista) acirra calorosos 
debates na comunidade jurídica, entretanto restritos aos aspectos materiais da reforma. 
Mas as mudanças ensejarão um aperfeiçoamento do processo do trabalho? Entre as 
mudanças vemos mais aspectos positivos que negativos, apesar da grande alteração na 
estrutura do processo do trabalho, que atinge, inclusive, seus princípios fundamentais. 
Destacamos quatro pontos nas alterações da reforma: i) são incorporadas ao texto da CLT 
muitas novidades do novo Código de Processo Civil (CPC); ii) a reforma busca frear 
posições jurisprudenciais mais avançadas do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que 
não se restrinjam à interpretação de normas jurídicas; iii) perfil mais isonômico no 
tratamento das partes litigantes, com penalização inclusive do empregado que litigar de 
má-fé; iv) há um tratamento mais moderado da lei no que tange à responsabilização dos 
sócios. Vejamos. 
 

“O legislador traz uma série de penalidades e ônus processuais ao trabalhador que 
abusar do direito de ação” 
 

É possível constatar no texto da reforma processual trabalhista a incorporação ao 
processo do trabalho de institutos do novo CPC, como a contagem de prazos em dias 
úteis; o novo procedimento de exceção de incompetência; a adoção da teoria da carga 
dinâmica do ônus da prova e a mitigação dos efeitos da revelia. As mudanças são 
positivas e já foram bastante debatidas pelos operadores do processo do trabalho. 
Bastante polêmica é a adoção da prescrição intercorrente, que é positiva por ensejar 
segurança e harmonia nas relações sociais (os litígios não podem se eternizar); há 
mitigação da execução de ofício, que ficará restrita à parte desacompanhada de advogado 
e adoção expressa do seguro garantia judicial, que compatibiliza menor onerosidade e 
efetividade da execução. É possível diagnosticar, também, um "freio" à atividade 
jurisprudencial do TST, diante da imposição de que suas súmulas não possam restringir 
direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstas em lei.  
 
Há ainda dispositivos que são diametralmente opostos a posições já pacificadas em 
súmulas do Tribunal Superior, como a vedação à ultratividade dos efeitos de convenção ou 
acordo coletivo e a possibilidade de o preposto que representa a empresa em audiência 
não ser empregado desta. Há normas, entretanto, que facilitam o trabalho dos ministros, 
como a imposição de os advogados transcreverem na peça recursal o trecho dos 
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embargos de declaração no qual postularam o pronunciamento do Tribunal Regional e o 
trecho da decisão, com o fim de possibilitar um melhor cotejo e verificação da ocorrência 
da omissão e negativa de prestação jurisdicional. No processo de conhecimento há uma 
revolução e quebra de paradigmas na estrutura e princípios. São inúmeras as mudanças, 
como a adoção da arbitragem para empregados que recebam salários superiores a R$ 
11.062,62 e a validade de acordos extrajudiciais, por meio de um procedimento de 
homologação, com obrigatoriedade da participação de advogados. Trata-se, pois, de 
meios alternativos, ou melhor, adequados para solução dos conflitos sociais.  
 
O legislador, outrossim, traz uma série de penalidades e ônus processuais ao trabalhador 
que abusar do direito de ação, como as multas para o litigante de má-fé, indenização da 
parte contrária, responsabilidade por honorários advocatícios e periciais. O reclamante que 
ajuizar ação trabalhista e não comparecer à audiência terá que pagar as custas do 
processo, o que passa a ser condição para propositura de nova demanda. Não se pode 
olvidar que tais novidades tem o efeito de desestimular aventuras judiciais, com uma 
valorização da ética, lealdade e boa-fé processual. Outras grandes mudanças 
paradigmáticas são a exigência dos requisitos de certeza e determinação do pedido e a 
previsão expressa de extinção do processo por inépcia. E, ainda, a redução pela metade 
do valor do depósito recursal exigido na interposição dos recursos para entidades sem fins 
lucrativos, empregadores domésticos e microempresas, além de isenção para os 
beneficiários da justiça gratuita, entidades filantrópicas e empresas em recuperação 
judicial, o que assegura acesso à Justiça.  
 
Por fim, é possível constatar uma tutela mais parcimoniosa na responsabilização dos 
sócios de empresas, como a limitação da responsabilidade às ações ajuizadas até dois 
anos da averbação de sua retirada do contrato social, além da adoção expressa do 
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cujo risco de frustração da 
execução pelo estabelecimento do contraditório poderá ser elidido com o uso da tutela de 
urgência. Em suma, é necessário que a tutela do trabalhador seja efetiva, mas que 
também sejam respeitados os princípios mínimos para um processo justo, pautado na 
ampla defesa, contraditório, devido processo legal e busca da verdade real, com o fim de 
resgatarmos o respeito que o processo do trabalho e a Justiça do Trabalho merecem, por 
sua rica história e valiosa missão de tutela dos direitos sociais.  
 
Bruno Freire e Silva é advogado em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Mestre e doutor pela PUC-
SP, professor adjunto de Teoria Geral do Processo na UERJ e de Direito do Trabalho da GV law em 
São Paulo. Integrante da Boston College Law Summer Institute. Membro do Instituto Brasileiro de 
Direito Processual, do Instituto dos Advogados de São Paulo e do Conselho Superior de Relações do 
Trabalho da Fiesp.  
 
Este artigo reflete as opiniões do autor, e não do jornal Valor Econômico. O jornal não se 
responsabiliza e nem pode ser responsabilizado pelas informações acima ou por prejuízos de 
qualquer natureza em decorrência do uso dessas informações. 
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Rio perdeu este ano um emprego a cada 6 minutos  
 
Por Bruno Villas Boas 
No fim da tarde de quinta-feira, o marítimo Diogo Grobério, de 33 anos, era uma das 
dezenas de pessoas em busca do auxílio-desemprego no edifício da superintendência 
regional do Ministério do Trabalho e Emprego, no Centro do Rio de Janeiro. Três meses 
atrás, ele e mais cerca de 200 funcionários de uma empresa de apoio offshore receberam 
a fatídica notícia: com a redução de contratos com a Petrobras, a empresa fecharia as 
portas e eles seriam demitidos.  
 
Formado em engenharia, segundo oficial de náutica, Diego engrossou as estatísticas de 
desemprego da capital fluminense. De acordo com dados do Cadastro Nacional do 
Empregados e Desempregados (Caged), uma pessoa perde o emprego com carteira 
assinada na cidade a cada seis minutos. No primeiro semestre, o município registrou 
perda líquida (abertura menos fechamento) de 42.343 postos. Foi, de longe, o pior 
desempenho no país.  
 
Segundo especialistas, o mercado de trabalho carioca sofre mais porque, além dos efeitos 
gerais da recessão, sofre os efeitos da crise fiscal do governo estadual, os cortes nos 
investimentos do setor de petróleo e o fim do ciclo dos grandes eventos esportivos - além 
da Olimpíada, o Rio recebeu jogos da Copa do Mundo de 2014 e da Copa das 
Confederações (2013). Assim como os demais trabalhadores da capital fluminense, Diego 
deparou-se com um mercado de trabalho saturado de oferta de mão de obra e escasso de 
vagas. A saída deve ser pela informalidade e a mudança de cidade. Ele sustentava a si e 
sua família com o salário de R$ 17.300 pilotando barcos de apoio offshore. Sua esposa, 
geóloga, está desempregada há um ano, depois de ser demitida ao fim da licença 
maternidade. "O dinheiro que economizei vai nos sustentar até o início de 2018. Se não 
conseguir emprego até lá, vou me mudar para perto da minha sogra em Ubatuba [litoral 
norte de São Paulo] e viver de bicos pilotando traineiras para turistas", disse o engenheiro. 
"Acho que mantendo um custo de vida baixo, é possível."  
 
Desde 2015, o Rio de Janeiro perdeu 263.651 postos de trabalho, o equivalente a 9,9% do 
estoque de 2014. Além de intensa, essa crise é disseminada. Levantamento da Federação 
das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), com base no Caged, mostra que 17 de 
24 segmentos econômicos na capital fecharam vagas no semestre. O setor de comércio e 
serviços foi pior, com perda de 30.839 mil postos, seguido da construção civil (fechamento 
de 5.512 vagas) e da indústria de transformação (redução de 5.109 postos).  
 
Willian Figueiredo, coordenador de Estudos Econômicos da Firjan, diz que comércio e 
serviços são afetados pela queda da renda real da população. Além da recessão e da 
inflação que achataram salários pelo país, o rendimento no Estado do Rio foi prejudicado 
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pelos atrasos nos pagamentos do governo estadual aos seus servidores. "Os servidores 
estaduais formam uma categoria com renda acima da média e são grandes consumidores. 
Se os salários deles atrasam, a capital sofre", disse o economista, acrescentando que o 
emprego na construção civil foi afetado pelo fim do ciclo de obras metrô e BRT, além das 
construções residenciais.  
 
Evelyn Calcino, de 27 anos, foi uma das cariocas a perder emprego no ramo de serviços. 
Ela trabalhava numa agência de aluguel de carro no aeroporto Santos Dumont, no Centro. 
Passada a euforia dos grandes eventos e com a queda do número de turistas, a locadora 
reduziu o quadro de funcionários - dispensou Evelyn e mais alguns. "A agência de locação 
era um plano B para mim, que sou comissária de voo e não estava conseguindo emprego 
na área", disse Evelyn, que deve partir para um "plano C" até nova oportunidade. "Devo 
ajudar a minha mãe a fazer e vender salgados, ajudar nesse sustento." 
 

 
 
O trabalho informal também foi a válvula de escape do massoterapeuta Gabriel Tavares 
Coelho, 34 anos, morador da Tijuca, zona norte do Rio. Há dois anos ele circula por 
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agências de emprego em busca de colocação com carteira assinada - o que lhe garantiria 
benefícios como FGTS, 13º salário, auxílio desemprego. Ele ainda não encontrou essa 
sonhada estabilidade. "Imaginei que a Olimpíada incentivaria o emprego e me traria essa 
oportunidade, mas não trouxe. E agora, na crise, as pessoas cortam gastos relacionados 
ao bem estar, como a massagem. Minha renda caiu assim de R$ 3.200 para R$ 1.200", 
disse Gabriel, que oferece seu trabalho em praças públicas.  
 
Os primeiros sinais de estabilidade do mercado de trabalho seguem distantes da capital 
fluminense. Bruno Ottoni, pesquisador da área de Economia Aplicada do Instituto 
Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), diz que a crise fiscal 
enfrentada pelo governo estadual torna difícil inclusive a tarefa de projetar uma inversão 
do mercado de trabalho do Rio. Para o especialista, a tendência é que a capital - assim 
como o Estado do Rio - demore mais do que outras cidades para sair da crise. "Setores 
como construção civil e naval ainda passam por muitas dificuldades. E não existe solução 
em vista para a situação fiscal fluminense. Sem a retomada de contratação de obras e 
serviços, a recuperação tenderá a ser mais lenta", disse Ottoni.  
 
A crise fiscal limita, por exemplo, a capacidade de atrair investimentos. Em abril, a 
cervejaria Ambev desistiu de construir uma fábrica de latas de alumínio e garrafas de vidro 
em Santa Cruz, no Rio, por causa das incertezas sobre a possibilidade de concessão de 
benefícios pelo Estado. Uma das preocupações agora é que a crise fiscal se intensifique 
na prefeitura e piore o quadro geral da cidade. A concessionária Porto Novo, responsável 
pelo Parceria Público-Privada (PPP) da zona portuária do Rio, o Porto Maravilha, 
dispensou cerca de mil funcionários próprios e terceirizados por causa da falta de 
repasses de recursos previstas em contrato. Todos foram demitidos em julho. 
 
 
Entorno da cidade também sofre com perda de quase 20 mil vagas  
 
Por Bruno Villas Bôas  
Dependentes da temperatura econômica da capital, os municípios localizados no entorno 
do Rio de Janeiro sofrem com a crise econômica e o aumento do desemprego. Sem 
considerar o município do Rio, as demais 20 cidades da região metropolitana perderam 
somadas 18.693 vagas formais (diferença entre contratações e demissões) no semestre. 
Esse saldo negativo da região é bem pior do que o resultado somado de importantes 
capitais como Belo Horizonte (-5.022), São Paulo (-5.809), Vitória (-52), Salvador (-6.340) 
e Brasilia (-806), segundo a base de dados do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho. Localizado a 18 quilômetros da 
capital, Duque de Caxias aparece em segundo lugar no ranking das cidades fluminenses 
que mais demitiram no ano - é também a terceiro pior no país. Foram 6.685 postos de 
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trabalho formais fechados no semestre. Duque de Caxias perde apenas para o próprio Rio 
(-42.343) e a capital Fortaleza (-9.412). 
 
Polo da atividade de refino no Estado do Rio, o município da Baixada Fluminense perdeu 
vagas principalmente na indústria de transformação (2.594 postos fechados). Duque de 
Caxias também perdeu 2.838 empregos no setor de serviços e 1.498 no comércio. O único 
setor com saldo positivo local foi a construção civil, com 216 vagas gerados. Outros 
municípios da região metropolitana com mais demissões líquidas nesse período foram 
Niterói (-3.923), Nova Iguaçu (-3.708), São João de Meriti (-1.290), Belford Roxo (-665), 
Rio Bonito (-473), Itaboraí (-412) e Mesquita (-430) e Itaguaí (-339).  
 
Segundo o economista Mauro Osório, professor da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), os municípios da região metropolitana são historicamente cidades-
dormitório da capital fluminense. "Se a economia do município do Rio vai mal, essas 
cidades também vão mal", disse o economista.  
 
Ele afirma que os empregos mais afetados nas cidades do entorno da capital fluminense 
são os que possuem economia ligada aos setores de comércio e serviço. Dos 18.693 
postos perdidos nos municípios da região metropolitana (excluindo a capital) no primeiro 
semestre, 14.544 foram nesses dois setores. "A atividade econômica desses municípios é 
basicamente para atender esse morador que trabalha na capital. E o Rio de Janeiro vem 
perdendo empregos há 27 meses consecutivos", disse Osório, que é especialista em 
economia do Estado do Rio.  
 
Poucas cidade do entorno da capital fluminense conseguiram registrar saldo positivo de 
emprego no semestre. A principal delas foi Maricá, na região dos Lagos. O município viu 
crescer em 130 o número de trabalhadores formais. O resultado foi puxado pela 
construção civil, que gerou 105 vagas no período.  
 
Segundo Delfim Moreira, diretor da Associação Comercial de Maricá, a cidade atraiu novos 
empreendimentos residenciais nos últimos meses, o que teria provocado o aumento da 
contratação de pessoal na construção civil. Ele disse que o setor de serviços também tem 
sido beneficiado por isso. "Existe ainda a possibilidade de uma retomada das obras do 
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), o que poderá beneficiar a demanda 
residencial no município. Maricá está entre os municípios próximos ao projeto", disse o 
diretor da Associação Comercial local. Também tiveram saldo positivo no primeiro 
semestre São Gonçalo (116), Guapimirim (75) e Taguá (uma única vaga). 
 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 03/08/2017) 
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BNDES lida com antigas disputas em meio a processo de 
reestruturação 
 
O presidente da instituição, Paulo Rabello de Castro, defendeu expansão do crédito em 2018, mas 
empresas e entidades ainda reclamam da restrição dos bancos, da burocracia e do juro elevado 
 
São Paulo - Em meio a um processo de reestruturação, o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) se depara com antigas disputas entre governo federal, bancos e 
empresas em torno da liberação de crédito. Durante um debate sobre financiamento às micro, 
pequenas e médias empresas (MPMEs) na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp) na capital paulista ontem, o presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, afirmou 
que os desembolsos do banco devem chegar a R$ 67 bilhões em 2017, mas que o objetivo é 
expandir a oferta de crédito para R$ 100 bilhões em 2018, retornando a patamares anteriores 
da crise econômica. Apesar disso, empresas presentes no evento e representantes da Fiesp 
pontuaram os velhos entraves a esta expansão do crédito, como os juros reais altos, a postura 
restritiva dos bancos em conceder empréstimo, o excesso de burocracia exigida, além dos 
receios com relação à possível implementação da Taxa de Longo Prazo (TLP), em 
substituição ao atual indexador dos empréstimos do BNDES, a Taxa de Juros de Longo Prazo 
(TJLP). Durante todo o seminário, Rabello não fez nenhum comentário sobre a TLP e também 
não conversou com a imprensa ao final da sua exposição. O novo critério de financiamento 
está em debate no Congresso, por meio da medida provisória (MP) 777. 
 
Por outro lado, o presidente do BNDES listou as ambições da instituição. "O banco está pronto 
para aumentar o número de operações para as micro, pequenas e médias empresas", 
destacou Rabello. Ele conta que, somente no primeiro semestre deste ano, essas operações 
chegaram a 173 mil, mas que há um potencial de alcance anual de 400 mil. "A instituição está 
angustiada em produzir resultados como agente de desenvolvimento nacional", declarou 
Rabello. 

Custo alto 

Por outro lado, o vice-presidente do Departamento de Competitividade e Tecnologia da Fiesp, 
José Ricardo Roriz Coelho, afirma que a ampliação do crédito, seja para as pequenas, ou para 
as grandes, só ganhará escala em um cenário de taxa de juros básica (Selic) mais baixa. 
Atualmente, a Selic está em 9,25% ao ano e em processo de queda, mas permaneceu em 
14,25% entre julho de 2015 e outubro de 2016. Para Coelho, o debate sobre a TLP neste 
momento é "totalmente fora do propósito", pois, na sua avaliação, a taxa deve encarecer o 
crédito em um momento que o Brasil precisa retomar os investimentos. 
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O presidente da Fiesp reforçou esta avaliação, afirmando que o debate sobre a TLP é 
"inoportuno", já que o País está envolvido na discussão de reformas estruturais. "Se fosse em 
anos anteriores, a TLP seria até maior do que a própria taxa básica de juros", diz Coelho. "Os 
economistas que estão defendendo a TLP, não satisfeitos em terem a maior taxa de juros do 
mundo, que é a Selic, e a quarta, que é a TJLP, querem ter agora a segunda taxa de juros 
mais alta, [a TLP]", criticou o representante da Fiesp ao DCI. A TJLP é definida pelo Conselho 
Monetário nacional (CMN) e, historicamente, sempre esteve em patamares mais baixos do que 
a Selic. Já a TLP deve ser uma média trimestral da NTN-B, cuja remuneração é a inflação 
oficial, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), mais uma taxa real de 
juros. Esta taxa será regulada pelo mercado. 

Durante o evento, o diretor da Área de Operações Indiretas do BNDES, Ricardo Luis de Souza 
Ramos, comentou que, no longo prazo, a TLP, caso seja implementada, tende a se aproximar 
do custo da Selic. Para ele, a trajetória de queda dos juros básicos deve colocar novos 
desafios para os bancos futuramente. "Se, nos próximos três, quatro anos, a taxa de juros 
estrutural cair para 5%, 6%, 7% ao ano, o sistema financeiro vai ter que mudar. E isso é algo 
positivo", discute ele, referindo-se às possíveis mudanças com relação à política de concessão 
de crédito. 

Limitações 

Mesmo com a Selic em trajetória de baixa, algumas das reclamações mais comuns das 
empresas presentes no seminário foram a postura restritiva dos bancos comerciais em 
conceder crédito e a burocracia excessiva que é solicitada. Uma das empresárias que estava 
na plateia relatou que procurou uma instituição financeira para acionar uma linha do BNDES, 
com o objetivo de comprar uma máquina. Segundo ela, o banco colocou uma série de 
entraves burocráticos para fornecer a linha e tentou, com insistência, oferecer um outro tipo de 
crédito com prazo menor. 

Coelho da Fiesp mencionou ainda uma pesquisa realizada pela entidade mostrando que, a 
maioria das companhias que não consegue financiamento do BNDES, não acessa o crédito 
por conta do excesso de documentação e, segundo lugar, pelas garantias elevadas. Para 
reforçar a sua posição de que o Brasil precisa discutir mais a alavancagem de aportes na 
economia, Coelho citou que, em 2016, o País registrou a sua menor taxa de investimento 
(16,4%) em 20 anos.  

Na avaliação da Fiesp, este percentual deve cair para 15,6% em 2017 e para 14,6%, em 2018. 
Segundo ele, este processo pode elevar em 500 mil o número de desempregados. 

Paula Salati 

(Fonte: DCI – 03/08/2017) 
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Empresas estudam substituir mão de obra por terceirizados e 
autônomos 
 
NATÁLIA PORTINARI DE SÃO PAULO 
Com a aprovação da reforma trabalhista e da lei de terceirização, empresas já estudam 
como substituir a mão de obra empregada por pessoas jurídicas sem violar a lei. 
 
Construção civil, TI (tecnologia da informação) e comércio estão entre as áreas em que já 
se preveem alternativas para maximizar os lucros. 
 
"As empresas querem demitir o celetista e contratar um autônomo ou terceirizado. A 
reforma permite, mas não para a mesma função", diz Patricia Pinheiro, advogada 
trabalhista do escritório FBC. 
 
Segundo ela, se o funcionário terceirizado ou autônomo exercer o mesmo papel do 
demitido, seria caracterizada fraude do contrato de trabalho. 
 
"Uma pessoa que trabalha de forma subordinada todos os dias ainda vai ser empregada, 
então o correto é criar uma nova função, que tenha autonomia", afirma Pinheiro. 
 
A relação de emprego, na CLT, é configurada quando há exclusividade, pessoalidade, 
continuidade e subordinação. 
 
Na reforma trabalhista, que entra em vigor em novembro, está previsto que autônomos 
possam ter exclusividade com a empresa, mas uma medida provisória estudada pelo 
Planalto vetaria essa previsão. 
 
"Esse é um artigo da reforma que, da forma como está redigido, praticamente acabaria 
com a CLT, então há muita incerteza ainda", diz Luiz Migliora, do Veirano Advogados. 
 
Já na terceirização, há uma empresa intermediária prestadora de serviços. A reforma 
prevê uma quarentena de 18 meses para que ex-funcionários possam ser terceirizados. 
 
A terceirização foi ampliada em março para incluir a atividade-fim (principal atividade) das 
empresas. 
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"O setor da construção civil não existe sem terceirização da atividade-fim", diz José Carlos 
Martins, presidente da CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção).  
 
"As obras já são terceirizadas com as subempreiteiras. Agora, essas empresas vão poder 
contratar mais autônomos para funções específicas no canteiro." 
 
Para Ivo Dall'Acqua Jr., vice-presidente da FecomercioSP, a demanda no setor de 
comerciários é terceirizar as áreas administrativa e de TI das empresas. "Ser eficiente, ter 
lucro, não é pecado. Não se garante posto de trabalho com lei." 
 
"Antes, terceirização era só na vigilância e limpeza. As empresas que estão nos 
procurando querem expandir as atividades que podem delegar a uma contratada", afirma 
Valquíria Furlani, diretora jurídica do Sindilojas (sindicato de lojistas) de São Paulo. 
 
Para Ricardo Patah, presidente da UGT (União Geral dos Trabalhadores), a terceirização 
não pode ser "irrestrita". "Queremos alguma limitação na medida provisória, o que Temer 
havia prometido." 
 
Já a CUT (Central Única dos Trabalhadores) quer barrar a nova lei na Justiça, como o 
Ministério Público do Trabalho. "Terceirização e autônomo não é negociável.  
 
Nosso esforço é de estender direitos para quem não tem, e não o contrário", afirma 
Douglas Izzo, presidente da entidade do Estado de São Paulo. 
 
 
TERCEIRIZAÇÃO 
 
Como era - Não era regulada, mas tribunais só permitiam seu uso na atividade-meio 
 
Como fica - Lei ampliou para atividade-fim, mas reforma criou quarentena de 18 meses 
para ex-funcionário poder virar terceirizado 
 
AUTÔNOMO 
 
Como era - Podia fazer contrato com empresa, desde que não fosse subordinado fixo 
 
Como fica - Reforma permitiu contratos fixos com "exclusividade e continuidade", mas 
Temer prometeu vetar a exclusividade em MP  
 
 
 
 
(Fonte: Folha de SP – 03/08/2017) 
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DECISÕES 
 
 

 
 
 

Lista suja  
 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) rejeitou recurso da Employer Organização de 
Recursos Humanos e da Coamo - Agroindustrial Cooperativa contra decisão que as 
condenou ao pagamento de R$ 3 mil de indenização por danos morais a um motorista 
incluído numa "lista suja" de trabalhadores que ajuizaram ação trabalhista. A decisão é da 
7ª Turma (RR- 579-43. 2010.5.09.0091). Segundo os autos, a lista tinha como objetivo 
dificultar a reinserção desses profissionais no mercado de trabalho. Na reclamação 
trabalhista, o motorista afirmou que foi incluído no cadastro negativo de exempregados 
que ajuizaram ação ou foram testemunhas contra a Employer, empresa de locação de 
mão de obra, ou de empresas contratantes de seus serviços. Segundo ele, diversas 
empresas contribuíam para a formação do banco de dados, que era consultado no 
momento em que fosse analisada a contratação de um novo trabalhador. A Employer 
sustentou que o banco de dados era necessário para o desenvolvimento de sua atividade 
de gestão de recursos humanos, mas que o cadastro não tinha o intuito de repassar 
informações a terceiros ou dificultar o acesso ao mercado de trabalho.  
 

Dano moral coletivo  
 
O Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região condenou a Universidade Bandeirante de 
São Paulo (Uniban) a manter um percentual mínimo de um terço de professores em 
regime de dedicação integral e também ao pagamento de indenização de R$ 500 mil por 
danos morais coletivos. Para os magistrados da 3ª Turma (apelação cível 0007828- 
46.2009.4.03.61 00), ficou comprovado no processo o descumprimento à legislação, 
especialmente à Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96), assim como o não 
atendimento a normas do Ministério da Educação em relação ao quadro de corpo docente 
da universidade. "A Constituição Federal assegura às universidades, sua existência, 
autonomia e livre iniciativa na educação, condicionando ao cumprimento das normas 
gerais da educação nacional, com avaliação de qualidade pelo Poder Público. No caso, o 
dano moral coletivo ocasionado pelo desrespeito da universidade à legislação educacional 
está comprovado, cujo dano tem sido suportado pela sociedade, ensejando o 
ressarcimento requerido na inicial", ressaltou o desembargador federal Nery Júnior. 


