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A reforma trabalhista, que 
completa dois anos nesta se-
gunda-feira (11), trouxe mo-
dificações nas relações de 
trabalho, porém, esbarra em 
questionamentos na Justiça, tra-
zendo insegurança jurídica para 
colocar todas as mudanças em 
prática. Ainda assim, após três 
anos com saldo negativo, o país 
voltou a criar vagas com carteira 
assinada em 2018.

O número de reclamações 
trabalhistas caiu drasticamente 
nas varas de Trabalho, assim 
como os pedidos de danos 
morais, devido a mudanças 
que encareceram os custos 
para os trabalhadores em 
caso de perda da ação e pela 
limitação no valor dos pedidos 
de indenização.
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Desembargadores recebem o 
Colar do Mérito Judiciário

Reforma trabalhista completa 2 
anos; veja os principais efeitos
Após três anos com saldo negativo, país voltou a criar vagas formais 

em 2018. Questionamentos na Justiça, no entanto, trazem insegurança 
jurídica para colocar todas as mudanças em prática.

Solenidade foi realizada em sessão comemorativa 
o Tribunal Pleno

Foto  Ascom/TJMG

O Colar do Mérito Judici-
ário foi concedido na sexta-
feira, 8, aos desembargado-
res do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG) Bruno 
Terra Dias, Glauco Eduardo 
Soares Fernandes, Octávio 
de Almeida Neves, Jaque-
line Calábria Albuquerque, 
Lailson Braga Baeta Neves e 
Adriano de Mesquita Carnei-
ro, durante sessão comemo-
rativa do Tribunal Pleno.

O presidente do TJMG, 
desembargador Nelson Mis-
sias de Morais, destacou 
que, ao mesmo tempo em 
que é celebrada a posse de 
seis novos desembargado-
res, é encerrada a Semana 
Nacional da Conciliação.
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plantação da fábrica McCain. 
“O setor rural, não apenas de 
Araxá, mas de toda a região 
precisa ter realmente a pre-
sença mais efetiva do sistema 
de segurança. Esse é mais um 
passo que damos para levar se-
gurança ao homem do campo 
e sua família”, reforçou. (Diário 
de Araxá) 

 
Google apresenta plataforma 

para escolas 
Representantes da empresa 

Google apresentaram platafor-
ma que facilita a comunicação 
entre professores, estudantes, 
pais e colegas à Prefeitura Mu-
nicipal de Uberaba. Chamada 
Google For Education, que na 
tradução livre significa Google 
Para Educação, a ferramenta 
visa ampliar o engajamento, 
motivação e o uso de novas 
tecnologias em sala de aula. 
Na reunião estiveram presen-
tes Silvana Elias, secretária de 
Educação; Denis Silva, presi-
dente da Codiub, e Paulo Piau, 
prefeito de Uberaba. “Uberaba 
está pronta para utilizar a tecno-
logia da informação a serviço do 
aprendizado dos alunos. É uma 
mudança de paradigma, pois 
estimula os alunos a utilizarem 
com qualidade o celular e o 
computador em sala de aula. O 
mundo mudou e esta proposta 
da Google possibilita treinar os 
professores”, pondera Piau. 
(Jornal da Manhã- Uberaba) 

 
Divinópolis recebe 3º Semi-

nário de Turismo
Divinópolis vai receber no 

próximo dia 20 de novembro, na 
sede da Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL Divinópolis), o 3º 
Seminário do Turismo, Sema-
na do Empreendedorismo. O 
evento, iniciativa da Prefeitura 
de Divinópolis, por meio da Se-
cretaria Municipal de Desenvol-
vimento Econômico Sustentável 
e Turismo, e Sebrae, conta com 
o apoio da Câmara Municipal de 
Divinópolis e prevê uma série 
de atividades voltadas para o 
fortalecimento do turismo re-
ligioso na cidade e na região. 
Também vão ser abordados 
assuntos como governança, or-
ganização de destinos turísticos 
e importância do turismo para 
o desenvolvimento econômico 
local. (Gazeta do Oeste- Divi-
nópolis) 

 
Depois de queda cesta bási-

ca volta a subir
Depois de apresentar de-

flação por seis meses con-
secutivos o Índice da Cesta 
Básica de Varginha, calcu-
lado pelo Departamento de 
Pesquisa do Grupo Unis em 
parceria com a Associação 
Comercial, Industrial Agrope-
cuária e Serviços de Varginha 
apresentou, em sua décima 
primeira pesquisa de 2019, 
alta de 2,12% entre outubro e 
novembro. A pesquisa abran-
ge 13 produtos componentes 
da cesta básica nacional de 
alimentos e a coleta de pre-
ços é realizada nos principais 
supermercados da cidade. 
O aumento nesse mês é ex-
plicado principalmente pela 
elevação dos preços médios 
do tomate e da carne bovina. 
Em 12 meses a cesta básica 
em Varginha teve aumento 
de 0,57% e nesse ano de 
2019 o acumulado desse 
índice apresenta deflação 
de 5,36%. (Correio do Sul- 
Varginha)

Gerais

Barragem de rejeitos nuclea-
res tem TAC

A empresa Indústrias Nuclea-
res do Brasil assinou o Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) 
com o Ministério Público Fede-
ral relativo à Barragem de Rejei-
tos da unidade da empresa em 
Caldas. A assinatura ocorreu na 
Procuradoria da República em 
Pouso Alegre. O TAC dispõe 
sobre as medidas emergenciais 
a serem realizadas pela INB 
com o objetivo de proporcionar 
a efetiva implementação do 
Plano de Segurança da Barra-
gem (PSB) e do Plano de Ação  
de Emergência de Barragem 
de Mineração da Barragem de 
Rejeitos da Unidade em Des-
comissionamento de Caldas. 
O acordo tem prazo de vigência 
inicial de dois anos e apresenta 
um cronograma para cumpri-
mento das ações estabelecidas. 
(Jornal da Cidade - Poços de 
Caldas)

 
Copasa vai buscar água no 

São Francisco 
A falta de chuva no Norte de 

Minas, sobretudo nos pontos 
de captação da Copasa, tem 
aumentado a possibilidade 
de racionamento de água em 
Montes Claros. Para solucionar 
o problema de vez na cidade, a 
empresa afirma que vai iniciar, 
até o fim deste ano, o processo 
licitatório para buscar água no 
rio São Francisco, em Ibiaí. De 
acordo com o superintendente 
da Copasa, Luis Roberto Bote-
lho, o projeto para captação no 
Velho Chico já está pronto e a 
empresa já tem a verba dispo-
nível. A nova obra vai levar água 
de Ibiaí a Coração de Jesus, no 
rio Pacuí, onde a Copasa já tem 
tubulação para trazer o recurso 
até Montes Claros. (Jornal O 
Norte- Montes Claros)

 
Objetos arqueológicos são 

encontrados
Em meados de outubro a 

empresa responsável pelas 
obras de saneamento básico 
de São João del-Rei começou 
as escavações na Avenida 
Nossa Senhora do Pilar onde 
localizaram uma ponte de pedra 
enterrada próximo à rotatória. 
Às margens do Córrego do 
Lenheiro também foram encon-
trados objetos. A arquiteta do 
Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan), 
Raymara Gama da Luz, expli-
ca que assim que um achado 
arqueológico é encontrado a 
obra é paralisada e uma equipe 
técnica do Iphan faz uma ava-
liação. A equipe de arqueologia 
do Iphan já esteve no local e 
referenciaram os pontos de lo-
calização do monumento. Com 
esse procedimento, agora, o 
monumento está registrado no 
Iphan. (Gazeta de São João 
Del Rei)

 
Instalada em Araxá a Delega-

cia Rural
Foi instalada na cidade de 

Araxá na última quinta-feira, 
7, a Delegacia de Combate ao 
Crime Rural, na rua Vitor Purri 
Filho, 191, Vila Guimarães. A 
solenidade, promovida pela 
Administração Municipal, em 
parceria com a Polícia Civil. O 
prefeito Aracely ressaltou que 
o setor rural precisa e merece 
uma segurança mais presente, 
principalmente agora que a 
Administração Municipal está 
promovendo a industrialização 
desse setor através da im-
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 São tantos fenômenos 
astronômicos que é fácil se 
perder. Os eclipses, combi-
nação entre Terra, Lua e Sol 
e seus posicionamentos acon-
tecem todos os anos, mas 
têm tipos e espetáculos dife-
rentes. Nesta segunda-feira 
(11), Mercúrio irá cruzar o Sol 
para quem está assistindo da 
perspectiva da Terra, em um 
“mini eclipse”.

a verdade o fenômeno tecni-
camente é um trânsito planetá-
rio e não terá o envolvimento da 
Lua. O evento não vai ser nada 
parecido com a cena do filme 
E.T., de Stephen Spielberg, 
pois só quem tiver um bom 
telescópio equipado com um 
filtro poderá ver a passagem do 
planeta. No filme, o E.T. e seu 

Trânsito de Mercúrio em frente ao Sol 
cria ‘mini eclipse’ visto em todo o Brasil

EXTRATO DE AVISO DE
 LICITAÇÃO

Processo n° 137/2019, Pre-
gão Presencial n° 085/2019. 
Objeto: Contratações de micro-
empresas, empresas de peque-
no porte e equiparadas para 
prestação de serviços de lim-
peza de córregos do Município 
de Andrelândia – MG. Entrega 
de Envelopes e Sessão Pública 
dia 18/11/2019, Horário: 09:00 
horas. Informações (035) 3325-
1432 e e-mail: l icitacao@an-
drelandia.mg.gov.br. Pregoeira: 
Aline de A. Rizzi. Andrelândia/
MG, 04/11/2019.

EXTRATO DE 
CONTRATO

Processo nº 130/2019, Pregao 
Presencial 080/2019. Contrato n° 
057/2019. Contratado: TOP FLEX 
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, 
CNPJ: 28.072.149/0001-03. Objeto: 
Aquisição de veículo e equipamentos 
para o CRAS José Maria Meirelles 
Carvalho visando a estruturação da 
rede de serviços de proteção social 
básica, de acordo com a Proposta 
nº 092791/2017 – Ministério do De-
senvolvimento Social. Valor global: 
R$ 83.204,00. Vigência: 12 meses. 
Francisco Carlos Rivelli-Prefeito Mu-
nicipal. 01/11/2019

É a quarta vez no século em que o fenômeno acontece; a próxima 
vez será em 2032.

– e TESS, da agência espa-
cial americana (Nasa), são 
as “caçadoras de exoplane-
tas”. Com um alinhamento 
favorável, o planeta passa em 
frente à estrela do sistema e 
os telescópios detectam uma 
minúscula redução do brilho. 

Esta é a quarta vez no 
século em que o trânsito de 
Mercúrio acontece. Tivemos 
também em 7 de maio de 
2003, 8 de novembro de 2006, 
9 de maio de 2016. Depois 
desta segunda-feira, só em 13 
de novembro de 2032. Serão 
13 vezes em 100 anos.                          

                           Fonte: G1

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ANDRELÂNDIA 

amigo, Elliot (Henry Thomas), 
conseguem voar com uma bici-
cleta e passam em frente à Lua 
em uma cena perceptível para 
qualquer outro personagem 
sem auxílio de instrumentos.

No caso do fenômeno que 
vamos assistir, Mercúrio irá 
passar em frente ao Sol em 
um trânsito que inicia às 9h35 
(horário de Brasília) e termina 
às 15h04. Quando falamos “em 
frente ao Sol”, é sempre da 
perspectiva da Terra. A não ser 
que o leitor seja de outro plane-
ta. Veja como a cena pode ser 
parecida com a do filme, só que 
com o Sol ao fundo:

De forma prática, quase 
todos os terráqueos poderão 
assistir ao fenômeno, mas 
não significa que vá ser fácil. 
Primeiro: são as mesmas re-

comendações de um eclipse 
solar e não é seguro olhar 
diretamente para o Sol com o 
risco de não danificar a visão. 
Segundo: com isso, a única 
forma de assistir é com um te-
lescópio ou binóculo com filtro. 
Como Mercúrio está mais longe 
do que a Lua, deverá ser um 
“pontinho” passando em frente 
ao Sol – por isso um “mini eclip-
se”. É até menor do que o E.T. 
passando em frente à Lua.

O fenômeno ajuda a en-
contrar planetas fora do Siste-
ma Solar. As naves espaciais 
Kepler – agora aposentada 

Foto: G1

Fim do DPVAT: Quanto você vai 
economizar com a extinção do Seguro
Valores são pagos anualmente e variam entre os diferentes tipos de 

veículo; nos últimos dez anos, foram pagas mais de 485 mil
 indenizações

A extinção do seguro obri-
gatório DPVAT por parte do 
presidente Jair Bolsonaro vai 
provocar um alívio leve ao bol-
so da maioria dos motoristas. 
Pago durante o licenciamento 
do veículo, o DPVAT é um se-
guro obrigatório que protege os 
brasileiros em casos de aciden-
tes de trânsito, sem apuração 
da culpa, e será descontinuado 
a partir de janeiro de 2020, por 
meio de uma Medida Provisória 
assinada pelo presidente nesta 
segunda-feira, 11. 

Em 2019, o valor do se-
guro para motoristas de car-
ros particulares é de 16,21 
reais. O preço cobrado aos 
motoristas de caminhões 
é similar ao de veículos de 
passeio, 16,77 reais. Para 
os motociclistas, porém, o 
valor é mais elevado, de 
84,58 reais. De acordo com 
dados do próprio seguro, 
2,5 milhões de pessoas se 

Foto: (Gero Rodrigues/Ofotografico/Folhapress)

tornaram permanentemente 
inválidos para o trabalho e 
outros 200 mil morreram em 

consequência de acidentes 
de moto. Para os condutores 
de ônibus e micro-ônibus, os 

valores variam de 25,08 reais 
a 37,90 reais anuais.                         

                    Fonte: VEJA
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São Lourenço

Estudar a Constituição Federal 
é um desafio, mas jovens de 18 
cidades do Sul de Minas se dedi-
caram a esse aprendizado e ago-
ra vão testar seus conhecimentos 
na Gincana do Saber Regional, 
um divertido jogo de perguntas 
e respostas sobre a Constituição 
Federal. O game terá a duração 
de uma semana e irá acontecer 
entre os dias 04 e 08 de novem-
bro (segunda a sexta) na sede da 
Câmara de São Lourenço.

A atividade é voltada a alunos 
do Ensino Fundamental II (6º ao 
9º anos) de escolas públicas e 
particulares. Para participarem da 
Gincana eles estudaram a Cons-
tituição em Miúdos, obra lançada 
pela Câmara de Pouso Alegre em 
parceria com o Senado Federal, 
e que explica sobre as leis brasi-
leiras utilizando uma linguagem 
voltada à faixa etária de 11 a 14 
anos, ou seja, simples e livre de 
termos técnico-jurídicos.

A entrada é aberta a toda a 
população. As escolas de São 
Lourenço e outros municípios 
poderão levar torcida. Ao públi-
co será permitido se manifestar 
livremente, com palmas, carta-
zes e de outras formas, desde 
que não sejam desrespeitosas 
às demais equipes.

 
Como será

Os municípios foram divididos 
em chaves. Na segunda-feira, 4, às 

Desembargadores recebem o 
Colar do Mérito Judiciário

Gincana do Saber Regional reúne em 
São Lourenço estudantes 

de 18 cidades do Sul de Minas

Solenidade foi realizada em sessão comemorativa 
do Tribunal Pleno

10h30, irão competir Guaxupé, São 
Lourenço, Itanhandu e Córrego 
do Bom Jesus. Em todos os dias 
seguintes, o jogo será às 15h. Na 
terça, 5, é a vez de Carmo do Rio 
Claro, Paraguaçu, Andradas, Ouro 
Fino e São Sebastião do Paraíso. 
Já na quarta, 06, vão participar os 
estudantes de São Sebastião da 
Bela Vista, Pouso Alto, Varginha e 
Pouso Alegre. Na quinta,7, a pri-
meira fase da Gincana se encerra 
com Maria da Fé, Poços de Caldas, 
Extrema, Carvalhópolis e Congo-
nhal. Na sexta, 08, acontecerá a 
grande final com as quatro cidades 
vencedoras de cada grupo e mais 
duas repescadas de acordo com a 
maior pontuação geral.

Serão realizadas cinco per-
guntas para cada dupla, de forma 
alternada. As respostas certas 
valem dois pontos e as parcial-
mente corretas, um. Já as erra-
das não alteram o placar. Todas 
as questões serão baseadas na 
Constituição em Miúdos. As res-
postas vão ser julgadas por uma 
bancada formada por advogados, 
professores, vereadores e servi-
dores públicos municipais.

São Lourenço
Irão representar São Lourenço 

os alunos Rafael Neri Araujo e Ana 
Gabriela Vitória dos Santos, da 
Escola Dr. Humberto Sanches. A 
dupla ficou em 1º lugar na Etapa 
Municipal da Gincana, realizada 

no dia 02 de outubro na Câmara. 
Outras quatro duplas participaram e 
tiveram um ótimo desempenho: Ana 
Beatriz Pacheco de Oliveira e Laura 
Nanes Penna – Colégio Laser (2º 
lugar); Nicole Ariele de Jesus Diniz 
e Gabrielle Carmem de Carvalho 
Pereira – Escola E. Prof. Antônio 

O jogo vai testar os conhecimentos dos estudantes sobre a constituição brasileira
Foto:   São Lourenço Atual 

Magalhães Alves (3.º lugar); Analice 
de Oliveira Ramos e Maria Fernan-
da Ribeiro de Souza – Escola Mu-
nicipal Manoel Monteiro; Guilherme 
Santos Anunciação e Maria Raquel 
Guedes da Silva – Escola E. Prof. 
Mário Junqueira Ferraz.

Todas as cinco duplas partici-

param de oficinas semanais com 
a professora voluntária Monize 
Guimarães e a equipe da Escola 
do Legislativo da Câmara de São 
Lourenço. O objetivo do projeto 
foi trabalhar a formação político-
cidadã dos estudantes.

               Fonte :Ascom/CMSL 

O Colar do Mérito Judiciário 
foi concedido na sexta-feira, 8, 
aos desembargadores do Tribu-
nal de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG) Bruno Terra Dias, Glau-
co Eduardo Soares Fernandes, 
Octávio de Almeida Neves, Ja-
queline Calábria Albuquerque, 
Lailson Braga Baeta Neves e 
Adriano de Mesquita Carneiro, 
durante sessão comemorativa 
do Tribunal Pleno.

O presidente do TJMG, de-
sembargador Nelson Missias de 
Morais, destacou que, ao mes-
mo tempo em que é celebrada a 
posse de seis novos desembar-
gadores, é encerrada a Semana 
Nacional da Conciliação.

“A magistratura mineira, mais 
uma vez, deu verdadeira aula 
de competência, já tendo finali-
zado mais de 40 mil audiências 
e firmado aproximadamente 30 
mil acordos”, destacou.

De acordo com o presidente, 
mais do que nunca, é preciso esti-
mular, no Judiciário e em todos os 
demais campos da nossa vida, o 
espírito da conciliação, da mode-

ração e da boa convivência. “Nos-
sa missão é proporcionar justiça 
aos cidadãos e buscar promover 
a paz social”, ressaltou.

Os resultados da Semana da 
Conciliação, segundo o desem-
bargador Nelson Missias, indicam 
um bom caminho para que seja 
recuperada a confiança no traba-
lho da Justiça, desde que o foco 
seja dirigido para o cidadão.

“No nosso caso, o cidadão 
mineiro, em especial aquele 
mais necessi tado, que vê a 
Justiça como porto seguro para 
suas angústias, suas carên-
cias”, disse o presidente.

O presidente do TJMG deu as 
boas-vindas aos magistrados e 
destacou a trajetória profissional 
de cada um deles. O desembar-
gador Nelson Missias disse que 
a conciliação pode ajudar na 
missão de manter o Tribunal de 
Minas como um dos mais efica-
zes — se não o mais eficaz — 
entre os tribunais brasileiros.

Além do presidente, com-
puseram a mesa de honra da 
solenidade o corregedor-geral 

de justiça, desembargador Sal-
danha da Fonseca, o presiden-
te em exercício da Associação 
dos Magistrados Mineiros, juiz 
Luiz Carlos Rezende e Santos, 
e o presidente da Ordem dos 

Advogados do Bras i l /Seção 
Minas Gerais (OAB/MG), Rai-
mundo Cândido Júnior.

Prestigiaram também a cerimô-
nia magistrados, servidores, fami-
liares e amigos dos agraciados. Os 

homenageados já haviam tomado 
posse nos dias 11 de julho e 12 de 
setembro deste ano e estão em 
pleno exercício de suas funções.

 
                 Fonte:Ascom/TJMG

Foto:   Ascom/TJMG
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Reforma trabalhista completa 2 anos; 
veja os principais efeitos

Por Marta Cavallini - G1

A reforma trabalhista, que comple-
ta dois anos nesta segunda-feira (11), 
trouxe modificações nas relações de 
trabalho, porém, esbarra em ques-
tionamentos na Justiça, trazendo 
insegurança jurídica para colocar 
todas as mudanças em prática. Ain-
da assim, após três anos com saldo 
negativo, o país voltou a criar vagas 
com carteira assinada em 2018.

SAIBA MAIS SOBRE A 
NOVA LEI TRABALHISTA 

O número de reclamações tra-
balhistas caiu drasticamente nas 
varas de Trabalho, assim como os 
pedidos de danos morais, devido 
a mudanças que encareceram 
os custos para os trabalhadores 
em caso de perda da ação e pela 
limitação no valor dos pedidos de 
indenização, respectivamente. 

Já o trabalho intermitente e as 
demissões por comum acordo, novi-
dades trazidas pela reforma na forma 
de contratar e de demitir, apesar de 
terem registrado crescimento em 
relação ao ano passado, ainda regis-
tram adesão abaixo do esperado

.
Reforma não gera os 
empregos esperados

A expectativa do governo era de 
que a reforma gerasse empregos 
formais. Após três anos com sal-
do negativo, o país voltou a criar 
vagas com carteira assinada em 
2018, mas abaixo do volume dos 
anos anteriores à crise econômica. 
A taxa de desemprego segue per-
sistente, e as vagas criadas são 
precárias – o aumento da popu-
lação ocupada tem disso puxada 
pela informalidade. 

A última taxa de desemprego 
divulgada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) 
foi de 11,8% no trimestre encerrado 
em setembro deste ano, apenas 0,2 
ponto percentual menor que a re-
gistrada no trimestre encerrado em 
novembro de 2017 (12%), quando a 
nova lei trabalhista passou a valer. 
Além disso, o número de desempre-
gados nos dois períodos teve pouca 
variação: em novembro de 2017 era 
de 12,6 milhões; em setembro deste 
ano 12,5 milhões de brasileiros pro-
curavam trabalho.

Além disso, os dados do IBGE 
mostram que o aumento da po-
pu lação  ocupada  vem sendo 
puxado pela informalidade, com 
empregos precários, sem regis-
tro em carteira – em setembro, 
havia 38,8 milhões de informais 
–, equivalente a 41% do total de 
ocupados (93,8 milhões).

Já o Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Caged), que 
mostra o saldo de vagas formais cria-
das no país, mostra que no período 
entre novembro de 2017 a setembro 
de 2019 foram gerados 962 mil postos 
de trabalho, ainda abaixo da previsão 
do governo anterior, de gerar mais de 
6 milhões de empregos no país. 

No entanto, os anos de 2018 e 
2019 voltaram a registrar saldo po-
sitivo de vagas, revertendo parte do 
quadro negativo dos três anos ante-
riores – em 2015, o saldo negativo 
chegou a 1,5 milhão de vagas. 

Questionado pelo G1 se a me-
lhora do saldo de vagas dos últimos 
meses se devia em parte à reforma 
trabalhista, o secretário especial de 
Previdência e Trabalho, Rogério 
Marinho, atribui o crescimento à 
retomada da economia.

“A modernização trabalhista con-
tribui para aumentar a segurança jurí-
dica das contratações, com efeito po-
sitivo sobre o ambiente de negócios. 
A melhora nos números de emprego 
se deve à retomada do crescimen-

to econômico, impulsionada pela 
agenda de reformas estruturantes”, 
informou por meio de nota.

12% das vagas criadas
 foram para intermitentes

A reforma trabalhista criou a mo-
dalidade de trabalho intermitente, 
que é uma prestação de serviços 
em períodos alternados, em que o 
trabalhador é remunerado de ma-
neira proporcional, somente pelo 
período trabalhado. Além disso, a 
prestação de serviços esporádica 
deve ser registrada em carteira e 
há direitos trabalhistas previstos, 
como férias e 13º proporcionais e 
depósito do FGTS. 

Desde a entrada em vigor da nova 
lei trabalhista, em novembro de 2017, 
até setembro deste ano, foram cria-
das 115,3 mil vagas na modalidade de 
trabalho intermitente, segundo dados 
do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) do Ministé-
rio da Economia. O número de postos 
gerados representa 12% do total de 
vagas criadas no mesmo período no 
país (962 mil). Cerca de 70% dessas 
vagas foram abertas nos setores de 
comércio e serviços. 

Em 2018, foram quase 52 mil va-
gas intermitentes, 9,4% do total de 
545,6 mil postos criados. Já neste 
ano, apesar de a criação de vagas 
até setembro já ser maior que a 
do ano passado inteiro (762 mil 
vagas), 7,6% delas foram geradas 
para postos intermitentes (58 mil).

Ainda assim, até agora as con-
tratações na modalidade estão 
bem abaixo da expectativa divul-
gada pelo governo na época da 
criação da modalidade, de criar 2 
milhões de empregos em 3 anos, 
ou 55 mil vagas por mês. 

No entanto, o saldo de vagas da 
modalidade (contratações menos de-
missões) foi positivo em todos os meses 
até agora – diferente do total de vagas 
formais, que chegou a registrar quedas 
bruscas em alguns momentos

Demissão por acordo 
tem baixa adesão

A demissão por acordo, uma 
das novidades trazida pela refor-
ma trabalhista, registrou 342 mil 
desligamentos de novembro de 
2017 a setembro de 2019. 

Nessa modalidade, o emprega-
do que pedir para sair da empresa 
poderá negociar com o patrão o 
direito a receber metade da multa 
de 40% sobre o saldo do FGTS e 
metade do aviso prévio. O empre-
gado poderá ainda movimentar até 
80% do valor depositado na conta 
do FGTS. No entanto, não tem di-
reito ao seguro-desemprego. 

O número de acordos oscilou 
bastante até o ano passado, che-
gando ao pico de 16,5 mil em ou-
tubro de 2018. Mas, a partir deste 
ano, passou a variar entre 18 e 
19,7 mil desligamentos ao mês. 

Em 2018, o total de demissões por 
acordo foi de 165,2 mil. Neste ano, 
até setembro, o número já chega a 
170,1 mil. No entanto, as demissões 
por acordo neste ano equivalem a 
apenas 1,46% do total dos desliga-
mentos (11,7 milhões). Em 2018, 
foram responsáveis por apenas 1,2% 
do total (cerca de 15 milhões). 

Queixas trabalhistas 
despencam

A nova lei trabalhista trouxe mu-
danças para o trabalhador que entra 
com ação na Justiça contra o em-
pregador. Entre as mudanças estão 
pagamento de custas processuais 
em caso de faltas em audiências, de 
honorários dos advogados da parte 
vencedora e de provas periciais em 
caso de perda da ação, além de ser 
obrigatório especificar os valores 
pedidos nas ações. 

Outra novidade é o pagamen-
to de multa e indenização em 
caso de o juiz entender que o 
empregado agiu de má-fé. 

Na prática, o processo ficou 
mais caro para o empregado, o que 
inibiu pedidos sem procedência. 
Essa tendência é mostrada nos 
dados fornecidos pelo Tribunal 
Superior do Trabalho (TST). 

O número de processos novos 
nas Varas de Trabalho teve queda 
de 34,2% entre 2017 e 2018. Em no-
vembro de 2017, quando a lei entrou 
em vigor, houve um pico no número 
de novas ações, totalizando quase 
290 mil, o maior número entre todos 
os meses de 2016 e 2017. Já em 
dezembro de 2017, o número caiu 
para 84,2 mil novos processos. Desde 
então, o número de ações não voltou 
aos mesmos patamares dos anos an-
teriores de mais de 200 mil processos 
ao mês. Em 2019, o maior número de 
processos foi em maio: 173.745. 

Pedidos por dano 
moral recuam

A reforma trabalhista impôs limite 
aos valores dos pedidos de indeni-
zação por dano moral, que passou a 
ser de no máximo 50 vezes o último 
salário do trabalhador. Além disso, 
se o juiz entender que houve má fé, 
o autor da ação pode ser multado 
em 10% do valor da causa. 

Com isso, o número de pedidos 
relacionados a danos morais des-
pencou, segundo dados fornecidos 
pelo TST. Entre 2017 e 2018, a 
queda foi de 58,6% - passou de 
753,5 mil processos para 311,6 mil. 
Neste ano, até setembro, são 247,6 
mil ações referentes ao tema. 

Em novembro de 2017, o número 
já havia despencado para 14,9 mil 
ações – queda de 81% em relação a 
outubro do mesmo ano (78,8 mil). Os 
números, que se mantinham no pata-
mar de 70 mil ações ao mês em 2017, 
não passam de 30 mil desde 2018. 

Além disso, a proporção das 
ações por dano moral dentro do 
total de processos está em 18% 
desde que a lei entrou em vigor. 
Antes da reforma, a proporção 
ficava entre 30% e 40% do total.

 
Arrecadação sindical

 despenca
Antes da reforma, o recolhi-

mento da contribuição dos tra-
balhadores aos sindicatos era 
obrigatório e descontado na folha 
de pagamento. O valor, equiva-
lente ao salár io de um dia de 
trabalho, retirado anualmente na 
remuneração do empregado, era 
direcionado para a manutenção 
do sindicato da categoria. 

Com a nova lei, o pagamento 
da contr ibuição sindical não é 
mais obrigatório. A empresa só 
pode fazer  o  desconto com a 
permissão do empregado. 

Com isso, a arrecadação sindical 
(somando centrais, confederações, 
federações e sindicatos) caiu 86% de 
2017 para 2018, segundo informações 
da Secretaria Especial de Previdência 
e Trabalho, passando de R$ 2,027 
bilhões em novembro de 2017 para R$ 
281,2 milhões em novembro de 2018. 
A secretaria informou que ainda não 
tem os dados consolidados de 2019. 

Em junho de 2018, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) negou os 
pedidos para tornar novamente 
obrigatório o pagamento da con-
tribuição sindical pelos trabalha-
dores. A Corte analisou 19 ações 
diretas de inconstitucionalidade 
de entidades sindicais contra a 
regra da reforma trabalhista que 
tornou o repasse facultativo, em 
que cabe ao trabalhador autorizar 
o desconto na remuneração. 

Apesar da queda na arrecadação, 
o número de sindicatos no país teve 

Após três anos com saldo negativo, país voltou a criar vagas formais em 2018. Questionamentos na 
Justiça, no entanto, trazem insegurança jurídica para colocar todas as mudanças em prática.

um ligeiro crescimento no mesmo pe-
ríodo, passando de 17.137 em novem-
bro de 2017 para 17.519 em novembro 
de 2018 – alta de 2,2%. A Secretaria 
Especial informou que ainda não tem 
os dados consolidados de 2019.

Entrave nos acordos
 coletivos

A nova lei trabalhista trouxe a 
possibilidade de os acordos coletivos 
prevalecerem sobre o que determina 
a lei em pontos que não estão pre-
vistos na Constituição, como jornada 
de trabalho, banco de horas e par-
ticipação nos lucros e resultados. A 
mudança acabou trazendo impasses 
nas negociações entre as empresas e 
os empregados, já que os sindicatos 
alegam que os empregadores estão 
aproveitando a possibilidade trazida 
pela reforma trabalhista para retirar 
direitos trabalhistas anteriormente 
previstos nos acordos e convenções. 

As convenções precisam ser 
aprovadas pelos sindicatos dos 
trabalhadores e patronais da cate-
goria para ter validade e, por isso, 
tendem a ser mais difíceis de serem 
concluídas. Já os acordos envolvem 
apenas o sindicato e a empresa. 

Outro entrave para a concreti-
zação das negociações tem sido 
a interpretação pelos sindicatos 
em relação à possibi l idade de 
cobrança da contribuição sindi-
cal, de acordo com o professor da 
Universidade de São Paulo (USP) 
e responsável pelo Salariômetro, 
boletim de informações trabalhis-
tas da Fundação Instituto de Pes-
quisas Econômicas (Fipe), Hélio 
Zylberstajn. A dúvida é se ela pode 
valer para todos se aprovada em 
assembleia. 

Segundo números do Salariô-
metro/Fipe, a quantidade de ne-
gociações concluídas teve queda 
de 17% de 2017 para 2018. No 
acumulado de janeiro a setembro 
de 2018, a queda chegou a 23,3% 
em relação ao mesmo período de 
2017, mas em 2019 houve aumento 
de 5% em relação a 2018. 

“A queda de 2018 em relação 
a 2017 foi grande, e diminuiu em 
2019, indicando que as partes estão 
encontrando formas para superar o 
impasse”, diz Zylberstajn. 

Ações que reduzem direitos
 são paralisadas

Desde o mês passado, estão 
suspensas pelo Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) as ações trabalhistas 

que tratam de redução de direitos não 
previstos na Constituição por meio de 
acordos coletivos, colocando em jogo 
a prevalência da negociação sobre a 
lei, uma das premissas da reforma. 

A reforma trabalhista prevê que a 
negociação entre empresas e traba-
lhadores prevalecerá sobre a lei em 
pontos como parcelamento das férias, 
flexibilização da jornada, participação 
nos lucros e resultados, intervalo, 
trajeto até o trabalho fora da jornada, 
banco de horas e trabalho remoto. 
No entanto, benefícios como FGTS, 
salário mínimo, 13º salário, seguro-
desemprego e licença-maternidade 
não podem entrar na negociação 
coletiva por estarem na Constituição. 

A questão veio à tona porque 
é questionado se esses acordos 
coletivos acabarão sendo des-
vantajosos para os trabalhadores, 
como o trajeto até o trabalho não 
computado como jornada. Agora, 
é  aguardada uma dec isão do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
sobre o tema. 

Um dos pontos que gerou insegu-
rança no meio jurídico foi se a reforma 
valeria também para os contratos de 
trabalho antigos, celebrados antes 
das mudanças. Em junho de 2018, 
instrução normativa do Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST) estabeleceu 
que só os novos contratos devem ser 
submetidos à reforma.

Questionamentos 
no STF

Pontos da lei trabalhista estão 
sendo questionados no Supremo 
Tribunal Federal (STF) por meio de 
Ações Diretas de Inconstituciona-
lidade, as chamadas ADIs. Atual-
mente, há 16 ações esperando por 
decisões dos ministros do STF. Até o 
momento, foram julgados dois temas 
pelo Supremo: o fim da contribuição 
sindical obrigatória e o trabalho de 
grávidas e lactantes em atividades 
insalubres. Desde agosto de 2017, 
antes da nova lei trabalhista entrar 
em vigor, o STF recebeu 36 ADIs, se-
gundo levantamento feito pelo G1. 

Entre as 16 que faltam ser julga-
das, a maior parte trata da moda-
lidade de trabalho intermitente (5) 
e limite de valores de indenização 
por dano moral (4). Entre os outros 
temas estão jornada 12x36 por meio 
de acordo, honorários de sucum-
bência, homologação da demissão 
sem a participação dos sindicatos e 
o reajuste de créditos trabalhistas e 
depósitos recursais.


