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Com cautela de empregado,
ação trabalhista cai 38%
TST divulgou balanço sobre efeitos de mudanças na CLT para Justiça do Trabalho
UM ANO DE REFORMA

Um ano de reforma trabalhista derruba novos processos na primeira instância

Anai·s Fernandes
e William Castanho
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Os dados são do TST (Tri·
bunal Supe1iordo Trabalho)

e foram divulgados nesta segunda· feira (5).

Entre dezembro de 2017, primeiro mês completo após entrar em vigoras mudanças na
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CLT (Consolidação das Leis do

Trabalho), e setembro deste
a no, as varas recebera m tA
milhão de reclamações.
No m esm o período do ano
a nterior, foram 2 ,2 milhões.
A reforma entrou em vigor
em u de novembro de '1017Especialistas atribuem boa
parte do recuo à exigência de

que o trabalhador, em caso de
d errota, arque com honorários, como o pericial e o de sucumbência, destinado ao advogad o do empregador.
Antes d a refom1a trabaUlista, o emprega do, m esm o ao
perder o processo, não era
responsável por esses custos.
"Até a reforma, como não
existia nenhum tipo de ônus
ou consequênciaao emprega d o, muitas açõeserama juizadas mais poruma aventura ju·
rídica do que pela busca por
um dire ito concreto", a firm a
Tricia Oliveira, sócia d o escritório Trench Rossi Watanabe.
Em novembro de 2017, houve corrida para o ajuizamen to
d e ações ainda na vigência d a
antiga I e~ e o primeiro grau re·
gistrou wn pico d e casos novos recebidos: 289,7 mil.
Já em dezembro do ano passado, porém, o ingresso de
ações des pen cou para 84,'l
mil, conforme advogados e
clientes aguardavam para entender como funcionaria a
nova regra.
De lá para cá, o volwne de
pro cessos até subiu , ma s aind a não rompeu a barreira de
167 mil registrad a em agosto
d este ano. Oliveira chama a
a tenção para o salt o de 89.7
mil novos processosemjaneiro para u8 ,2 mil em fevereiro.
~ vemos comesse movimento os sindicatos correndo para
e ntrar co m ações que gara ntissem o recolhimento da con-

137.633

Teve uma espécie
de moralização
dos pedidos, ao
m esmo tempo que
h á uma ausência
de normatização
definitiva sobre
alguns assuntos,
o que deixa tudo
m eio em suspenso
Trida Oliveira
sôcia do Trench Rossi Watanabe

tribuição sindical", diz.
A reform a trabalhista acabou co m o imposto sindical
obrigatório, que descontava
por ano, gera lm entee m março, um dia de salário de cada
traba lh ador para financi ar
a e ntidade.
Fo i só em junho, no entant o, que o SfF (Supremo Tri·
bw1al Federal) bateu o m~
t ela e vaUdou a legalidade d o
fim d a cobrança.
Segundo o ministro João Batista Brito Pereira, presidente
d o TSf, paralelamente à queda no número d e ações, houve ganho de produtividade na
justiça do Trabalho.
À Foll1a , em e n trevista no
d omingo (4), ele disse que o
número de novos processos
d eve cresce r a partir de 2019.
Em d eze mb ro de2o17, o estoq ue d e ações pendentes de
julgamento nas varas e nos
TRTs (Tribunais Regionais do
Trabalho) era d e2.4 milhões.
Em agosto de2ot8,essenúmero ca íra para 1,9 mHhão.
O volume de novos proces-
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sos não cedeu apenas pela cautela d o trabalhador, mas tam bém porque a lguns pontos d a
reforma ainda não foram completamente pacifica dos.
~ Teve uma espécie de mora lização dos pedidos, ao m esmo tempo que há uma ausência de 110m1atização definitiva
sobre alguns aSSlffitos que ain·
da serão avaliados peloSTF, o
que deixa tudo m eio em suspenso", diz Olive ira.
Segundo o TSf, tramitam no
Supre mo 19 ações acerca d a
constitucionalidade d e dispositivos da reforma, relacionados, por exemplo, ao trabalho
intermitente e à possibilidade
degestan tese lactantes trabalha rem em locais insalubres.
Otavio Pinto e Silva, sócio
do escritório Siqueira Castro e
professor de direito do trabalho da US P, destaca que a disrussão sobre pagamen tos de
ho norários por parte d e bene ficiários da Justiça gratui·
ta, pennjtidos pela nova lei,
segue em aberto no Supremo.
"Dependendo do que for decidido, pode mos t er ou não
wn m aior ajui zamen to de
ações no futuro ~ diz.

Férias coletivas
devem ser acordadas
entre as partes
Ca mila Fcltrin

As mudanças na CLT em vigor
há quase wn ano p ouco impactam a con cessão das férias coletivas, frequentemen te
instituídas no fim de ano pe·
las e mpresas.
Há, porém , processos que
deve m se r observados para
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que os direi tos do trabalhador e do empregador sejam
resguarda dos.
O período de pausa d eve
ter no minim o dez dias e se r
formalizado no Ministério do
Trabalho, sindicato da cate·
goria e co municado aos fun cionários com até 15 dias de
antecedência.
Outra fonn aUdadeé a anotação na ca rteira de trabalho.
"Só as empresas no regime
Simples estão ise nta s dessa
responsabilidade", afirma o
advoga do Daniel Raimnndo
dos Santos, consultor traballú st a da Co nfirp Consultoria
Contáb il.
As coletivas devem con templa r d eparta mentes inteiros,
sem discrim in ação de cargos
em uma m esm a área.
''Podem ser concedidas para
todos os fun cionários de forma simultânea o u só em determinados setores, com o li·
n hade produção ou d epartamento finan cei ro. O que não
pode ocor rer é da r fé rias coletivas apenas para a lgwnas
pessoas, co mo os gerentes,
por exemplo". explica o advogado Alan Balaban.
Os assala ria dos continuam
recebendo os dias proporcionais ao recesso, com acréscimo de wn terço. Eles tê m esse período descontado das féri as individ uais.
O prazo para rece bimen ·
to do adicional é d e dois dias
an tes do recesso.
Santos lembra que trabalhadores q ue recebem re nda variável, como horas extras, comissão e adicional por insalubridade, devem ganhar, tanlbém nas férias coletivas, nn1a
média dos valores, que depende da s regras de cada categori a profissional.
Agora

Presidente da FGV diz que 1968 só acabou agora
Daniclle Brant
NOVAYORK CinquentaanOSde·
pois, 1968 finalm ente acabou
no Brasil com a eleição do canclidato Jair Bolsonaro (PSL),
afum ou Carlos lvan Sinlonsen Leal, presidente d a FGV
(Fundação Getulio Vargas).
Em palestra a executi vos e
perso nalidades brasi.leiros e
americanos na Brazilian-American Chambe.r o fC onm1erce,
e m Nova York, na quinta-fei ra (1°), Simonsen Leal disse
que o novo governo represen·
ta uma ruptura coma menta·
lidade que direita e esq uerda
susten tavam até então e que
tinha suas o rigens em 1968.
Naque.leano,estudan tesrealizaram em Paris protestos
em que pregara m, entre outras coisas, o fim do cap italismo, dando origem a wna geração de políticos com o pensamento mais voltado ao social e
a wn Estado com peso maior.
"Há uma esquerda e nnladireita que pensam que nós estam os em 1968, 9ue pensam
que o melhor negoc io do mundo é un1a siderúrgica. E não
é a siderúrg ica. O lucro anu-

a i do Google compra uma sid erúrgi ca~, diz.
"Por que não somos ca pa zes d e fazer um Google? Lnovação, m ercado de capitais e
insufici ência de crédito. Qu ais
são as razões disso? Há um
m o nte d e razões. Essas razões são os incen t ivos, têm a
ver co m a m on tagem.~
Na França, a firm a, essa
m enta lidade acabou depois
qu e o presiden te Fran ço is
Mitterrand ( t98I· I99S), o prim eiro soci alista ele ito para o
cargo no pais, ad otou politi·
cas econômicas consid eradas
fracassadas.
Ele foi substittúdo por }acqu es Chirac (1995·2007). que
ad otou medidas de austeridad e com cortes orçamentários
- d esafio semelhante ao que
aguarda Bolsonaro.
A mudança de me ntalida d e passou ainda por wna reformulação da discussão ca pital·trabalho, algo que fi cou
mais evidente após a refom1a
trabalhista aprovada pelo governo Michel Temer.
"Se você é empresário de si
m esmo, você o lha a relação
capital-trabalho de outro je i-

Carlos Iva n Simonsen Leal
~
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Há uma esquerda
e uma direita que
pensam que nós
estamos em 1968,
que pensam que
o melhor negócio
do mundo é uma
siderúrgica

to. Você não quer tantas garantias. Você quer que a em presa invista para alava ncar
seu trabalho", diz.
Dentro das medidas d e austeridade, a reforma da Previd ênc ia deve provocar majs
controvérsia, co m o já oco rreu durante o governo Temer.
"O que você tem de dizer é
falar com as pessoas que só
podem se aposentar se tiverem 6s a nos, se homens, e 63,
se mulheres", defendeu.
E a d iscussão pa ssa porreve r o conceito de direitos adquiridos. "Ninguém nunca d iz
de qu em eles foram adquiridos. Eles foram adquiridos à
custa de to doomnndo. Todo
o mnndo te m d e pagar a conta. Foram adquiridos à custa
de nossos filho s, netos, e assim em diante", afi rmou.
Mas sem confro nta ção. ~As
pessoas têm de e ntende r que
a di scussão d o Orçam e nto é
parte da d emocracia. Eu quero que m eu representante vá
lá e discuta os gastos. Eu quero
que meu representante acompanhe os gastos, para saber
se o que ele d iscutiu fo i a qui·
loque está sendo execu tado.~
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