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1. MDIC 

Brasil e Alemanha lançam 2º Edital de Cooperação em Inovação 

 
21 de Novembro de 2017 

Fonte: MDIC 
 
Projetos de pesquisa e desenvolvimento receberão recursos para desenvolver 
novos produtos, processos ou serviços em qualquer área 
 

Foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira o 2º Edital de 
Cooperação em Inovação firmado pelos governos do Brasil e da Alemanha). 

O edital convoca empresas brasileiras a formarem parcerias com firmas 
alemãs para elaborarem proposta de cooperação em pesquisa e 
desenvolvimento que resulte na elaboração de novos produtos, processos ou 
serviços que serão, futuramente, comercializados no mercado doméstico ou 
global. A chamada estará aberta até 31 de maio de 2018. 

Os projetos selecionados receberão recursos do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), da Empresa Brasileira de 
Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) e das Fundações Estaduais de 
Amparo à Pesquisa participantes, listadas no Edital CONFAP nº2/2017. Do 
lado alemão, as propostas serão financiadas pelo Programa Central de 
Inovação para Pequenas e Médias Empresas (ZIM Program). 

Este é o oitavo edital lançado pelo programa de Cooperação 
Internacional em Inovação, coordenado pela Secretaria de Inovação e Novos 
Negócios do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). Em 
2007, foi firmada um acordo com o governo de Israel. Já foram lançados quatro 
editais em conjunto com este país. Em 2015, o MDIC fechou parcerias com os 
governos da Alemanha e da França. No ano passado, foi a vez do Reino 
Unido. 

Alemanha 
As empresas interessadas em participar do Edital contam com 

assistência permanente no processo de busca de parceiros (matchmaking) por 
meio de plataforma no Portal de Cooperação Internacional 
(www.cooperacaointernacional.mdic.gov.br). 
 
http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2879 
 

Voltar ao índice  
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2. Tributos 

Terceira etapa de saques do PIS/Pasep é antecipada 

 
23 de Novembro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
  
Mais de 2 milhões de trabalhadores serão beneficiados; calendário previa 
pagamento a partir de 14 de dezembro 
 

A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil anteciparam o 
pagamento do 3º lote do PIS/Pasep. O benefício já está disponível para 
homens com mais de 65 anos e mulheres com mais de 62 com conta corrente 
nesses bancos. Para os demais, o saque poderá ser feito nas agências a partir 
da próxima segunda-feira (27). Inicialmente, os recursos seriam liberados em 
14 de dezembro.  

Com a antecipação, mais de 2 milhões de trabalhadores serão 
beneficiados. Os pagamentos dessa etapa devem totalizar quase R$ 4 bilhões. 

Os aposentados começaram a receber o benefício na semana passada. 
Até o dia 19 de novembro, R$ 1 bilhão já havia sido sacado. Desse total, 56% 
se referem a pagamentos de aposentados.  

Tem direito às cotas o trabalhador, cadastrado no Fundo entre 1971 e 
4/10/1988, que ainda não tenha sacado o saldo total da conta individual de 
participação. Uma medida provisória assinada pelo presidente da República, 
Michel Temer, alterou a idade para saques. Passaram a ter direito não apenas 
os trabalhadores com idade superior a 70 anos, mas também os aposentados e 
as mulheres com 62 anos ou mais e homens a partir de 65 anos. 

Quem não puder comparecer às agências deve fazer a solicitação de 
saque por procuração. Os saldos podem ser consultados nos sites: 
www.caixa.gov.br/pis e www.bb.com.br/pasep. 
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/11/terceira-etapa-de-
saques-do-pis-pasep-e-antecipada 
 

Voltar ao índice  
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3. Comércio 

Comerciantes cobram Banco Central por repasse de crédito mais rápido 

 
24 de Novembro de 2017 
Fonte: Correio Braziliense  

 
Pedido é que BC solucione problemas de transferência de recursos de compras com 
cartão para a conta das empresas 
 

O Banco Central (BC) recebeu ontem uma demanda que preocupa os 
comerciantes, principalmente nesta época de grande fluxo de compras devido à Black 
Friday e às festas de fim de ano. Os lojistas estão enfrentando dificuldades e 
desconforto por causa de falhas no sistema de compensação de cartões de crédito e 
de débito. 

De acordo com documento encaminhado pela União Nacional de Entidades do 
Comércio e Serviços (Unecs), ao chefe do Departamento de Operações Bancárias e 
de Sistema de Pagamentos do BC, Flávio Tulio Vilela, desde 13 de novembro, os 
créditos referentes a operações com cartões não são transferidos para as contas dos 
comerciantes. 

Como resposta, as empresas recebem uma sucessão de justificativas sem 
definição de culpados ou de como solucionar a questão. Ao procurarem as 
credenciadoras de cartões, são informadas que o problema é dos bancos. As 
instituições financeiras, por sua vez, alegam dificuldades sistêmicas para processar o 
comando de pagamento e disponibilizar os valores devidos nas contas dos 
estabelecimentos comerciais. 

Para o presidente da Unecs, Honório Pinheiro, o problema prejudica os mais 
diversos setores do varejo. “Enquanto a situação não é solucionada, temos várias 
atividades, ou todas, com recursos presos. Importante lembrar que o fim do ano é uma 
das épocas em que as vendas do comércio possuem a taxa mais alta e muitos 
comerciantes estão sem poder realizar pagamentos de fornecedores, de funcionários”, 
observou. Pinheiro lembrou que hoje entre 60% e 90% do setor trabalha com cartões 
de crédito e de débito. São poucos os que ainda utilizam moeda. 

O empresário Wagner Silveira Júnior, 55 anos, afirmou que sofreu com o 
problema na sexta-feira passada. “Foi resolvido em dois dias, mas, se a pessoa está 
dependendo daquele dinheiro, esse lapso é um prejuízo grande. Ficamos 
praticamente de mãos atadas. No meu caso, não fui prejudicado porque tinha como 
cobrir os dias que o dinheiro não caiu. Mas nem todos se recuperaram da crise, e o 
atraso pode obrigar a pessoa a entrar em cheque especial e se endividar”, afirmou. 
Júnior observou que, se a situação fosse contrária, os comerciantes teriam de pagar 
multas e juros pelo atraso. “A gente não pode atrasar, mas eles atrasam e não 
recebemos nem uma justificativa”, completou. 

Unificação 
Paulo Solmucci, presidente executivo da Associação Brasileira de Bares e 

Restaurantes (Abrasel), destacou que a unificação no sistema de compensação é 
necessária, mas não foi feita da melhor maneira. Segundo ele, o problema pode tomar 
diversas proporções. “Tem gente que não conseguiu pagar nem boleto da Justiça do 
Trabalho, funcionários, caminhões que transportam produtos”, disse. 

O Banco Central informou que a liquidação centralizada foi implantada 
conforme estabelecido na regulamentação e o resultado está dentro do previsto. “Os 
problemas relatados, contudo, não dizem respeito à liquidação centralizada 
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propriamente e refletem dificuldades pontuais de algumas poucas instituições 
financeiras. Vários dos problemas ocorreram na semana passada, durante período de 
contingência, e foram, na sua maioria, sanados”, disse por meio de nota. 

 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/11/24/internas_
economia,643103/comerciantes-cobram-banco-central-por-repasse-de-credito-
mais-rapido.shtml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/11/24/internas_economia,643103/comerciantes-cobram-banco-central-por-repasse-de-credito-mais-rapido.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/11/24/internas_economia,643103/comerciantes-cobram-banco-central-por-repasse-de-credito-mais-rapido.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/11/24/internas_economia,643103/comerciantes-cobram-banco-central-por-repasse-de-credito-mais-rapido.shtml
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Black Friday: por que alguns lojistas querem mudar a data para setembro - e o 
que isso tem a ver com o Natal 

 
24 de Novembro de 2017 

Fonte: G1 
 
Mesmo visto com desconfiança por parte dos brasileiros, dia de descontos faz com 
que vendas em novembro superem as de dezembro desde 2014. 
 

Caito Maia, criador da marca de acessórios Chilli Beans, certamente não está 
entre os brasileiros mais ansiosos pela Black Friday, o dia de descontos do varejo 
importado dos Estados Unidos. 

Ele é um dos empresários à frente do movimento que tenta mudar a data do 
evento de novembro para setembro por avaliar que a proximidade dele com o Natal 
tem um impacto negativo sobre as vendas da temporada de festas. 

"A Black Friday é muito prejudicial. O consumidor deixa de comprar no Natal, e 
isso acaba com as vendas nesta época, que estão caindo há três anos por causa 
disso", diz Maia. 

A queixa é sintoma de uma tendência que vem se consolidando entre os 
consumidores brasileiros, mesmo que muitos ainda vejam as promoções com 
desconfiança. Há três anos consecutivos, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) mostram que o desempenho do comércio em novembro é melhor 
do que em dezembro. 

O Natal de 2016 foi o segundo pior da série histórica da Pesquisa Mensal do 
Comércio (PMC), que começa em 2000. As vendas em volume recuaram 1,8% em 
relação a novembro, mês com crescimento de 1,1% - a primeira alta depois de seis 
meses seguidos de contração do setor. 

Os dados da Serasa Experian, bureau de crédito com ampla base de dados 
sobre empresas e pessoas físicas, vão no mesmo sentido. Enquanto as vendas no 
comércio de rua e shopping centers cresceram 11% no final de semana da Black 
Friday do ano passado, houve uma queda de 4% na semana do Natal. 

"Isso mostra que há uma antecipação das compras. Sem a Black Friday, o 
Natal teria fechado o ano no zero a zero", diz Luiz Rabi, economista da Serasa. 

'Efeito Black Friday' 
A migração de uma parcela do consumo do mês de festas para novembro é 

algo consolidado, diz o economista da Tendências Consultoria João Morais. "A 
mudança de sazonalidade é clara". 

O volume de compras acaba por gerar eventuais distorções estatísticas. Tanto 
que o IBGE vem estudando adaptações para incorporar o "efeito Black Friday" à 
Pesquisa Mensal do Comércio. O assunto foi discutido em janeiro em uma reunião no 
instituto, da qual o economista fez parte, quando foram divulgadas mudanças na 
metodologia da pesquisa. 

"A Black Friday está transformando o Natal em uma data de 'lembrancinhas'", 
diz Morais. 

O evento é tradicionalmente realizado entre os americanos na sexta-feira após 
o Dia de Ação de Graças. A liquidação ajuda a queimar estoques e a dar lugar nos 
galpões dos lojistas para os produtos da época de Natal. 

"Além de piorar (o resultado das vendas), vicia o consumidor em descontos e 
faz com que ele só tenha isso na cabeça quando vai comprar os presentes", afirma 
Maia, da Chilli Beans. 

A proposta de descolar as duas datas também é apoiada pela Associação 
Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop). Para a entidade, a proximidade faz com 
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que o varejo deixe de vender ou que tenha de dar descontos e reduzir suas margens 
de lucro em dezembro. 

Primeira compra online 
Realizada desde 2010, a Black Friday se consolidou - com resultados mais 

consistentes nas pesquisas de varejo - apenas nos últimos três anos. Para Pina, da 
FecomercioSP, esse movimento é resultado da combinação entre a "curva de 
aprendizado" do setor - que cada vez menos pratica os descontos artificiais que 
renderam ao evento a alcunha de "Black Fraude" - e do aumento expressivo do uso da 
tecnologia pelos brasileiros. 

Ricardo Bove, diretor geral do BlackFriday.com.br, que trouxe a data para o 
Brasil, destaca que ela "é uma porta de entrada de muitos para o comércio eletrônico". 
"Os descontos vencem a resistência de algumas pessoas, que começam a comprar 
pela internet assim", diz. 

A expectativa, afirma ele, é que as vendas online no dia da Black Friday 
cresçam 19% neste ano, atingindo R$ 2,2 bilhões, e ultrapassem R$ 2,7 bilhões 
quando contabilizados também os resultados da quinta-feira à noite e do final de 
semana seguinte à data. 

Black Friday da retomada 
O evento chega em um momento de retomada do crescimento das vendas do 

varejo, que acumulam alta de 1,3% entre janeiro e setembro, conforme os dados do 
varejo restrito do IBGE, que excluem veículos e material de construção. Parte do 
resultado positivo vem do setor de supermercados, que responde por 50% no índice. 

Depois do tombo do setor de 6,2% em 2016 - o pior resultado da série histórica 
da PMC -, a expectativa é que o ano feche no azul. A Tendências Consultoria estima 
crescimento de 2,4% para o varejo restrito em 2017. 

A retomada do consumo, diz o economista João Morais, foi a "grande surpresa" 
da economia brasileira neste ano. De um lado, a queda mais intensa do que se previa 
da inflação, ele afirma, fez com que o poder de compra dos salários se recuperasse 
mais rapidamente. A redução da taxa básica de juros, por sua vez, permitiu uma 
reação do crédito. 

O nível de endividamento das famílias estabilizou, acrescenta Rabi, da Serasa, 
e o comprometimento da renda para pagamento de obrigações parou de aumentar. 

"Temos 61 milhões no negativo, mais do que nesta época do ano passado, 
quando o número estava abaixo de 60 milhões. Mas o volume das dívidas está caindo, 
porque o consumidor está conseguindo pagar algumas delas e tirar seu nome do 
negativo, principalmente junto aos bancos", afirma. 

"O brasileiro não está com dinheiro de sobra, mas, ao renegociar dívidas, ele 
recupera a capacidade de consumir." 

 
https://g1.globo.com/economia/noticia/black-friday-por-que-alguns-lojistas-
querem-mudar-a-data-para-setembro-e-o-que-isso-tem-a-ver-com-o-natal.ghtml 

 
Voltar ao índice 
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4. Serviços - Telecomunicações 

Anatel começa a bloquear celular pirata a partir de maio de 2018 

 
 23 de Novembro de 2017 

Fonte: G1  
 
Medida começa por aparelhos do DF e Goiás que, a partir de fevereiro, 
recebem notificação. Bloqueio nos demais estados do país será feito em duas 
partes, em dezembro de 2018 e março de 2019. 
 

A diretoria da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) definiu 
nesta quinta-feira (23) o calendário para bloqueio de celulares piratas no país. A 
medida começará a ser aplicada a partir de 9 de maio de 2018 e afetará, numa 
primeira etapa, apenas os aparelhos irregulares em operação no Distrito 
Federal e Goiás. Nas demais regiões do país, o bloqueio ocorrerá em duas 
fases, programadas para 8 de dezembro de 2018 e 24 de março de 2019 (veja 
mais abaixo nesta reportagem). 

Os celulares considerados "piratas" são aqueles não certificados pela 
Anatel ou então que tenham o chamado IMEI (International Mobile Equipment 
Indentity), que é o número de identificação do aparelho, adulterado, clonado ou 
que tenha passado por outras formas de fraude. Esses aparelhos não seguem 
normas de qualidade e segurança, explicou a Anatel. 

Além de celulares, outros aparelhos, como tablets e máquinas de cartão 
de crédito, que também usam chip e acessam a rede de dados das operadoras 
e que por ventura não sejam certificados pela Anatel, também poderão ser alvo 
do bloqueio. 

Entretanto, nem todos os equipamentos irregulares serão bloqueados 
pela agência. A regra prevê um período em que usuários desses aparelhos 
comecem a ser notificados da medida. Os que entrarem na rede das 
operadoras antes de começarem as notificações, não sofrerão bloqueio. 

A Anatel não informou quantos aparelhos irregulares estão em operação 
hoje no país. Dados coletados pela agência com as operadoras dão conta que 
cerca de 1 milhão de novos aparelhos considerados piratas entram nas redes 
das prestadoras mensalmente. 

Um dos principais objetivos da medida é inibir a venda de celulares e 
tablets contrabandeados ou roubados. 

Cronograma de bloqueio dos aparelhos 
A medida aprovada nesta quinta pela Anatel prevê que, num primeiro 

momento, os donos de aparelhos piratas serão identificados e receberão 
mensagens de texto informando que o equipamento será bloqueado por não 
atender às normas da agência. Só depois dessas notificações e que os 
bloqueios começarão a ser feitos. 

Distrito Federal e Goiás: 
Início das notificações: 22 de fevereiro de 2018. 
Início dos bloqueios dos aparelhos piratas: 9 de maio de 2018. 
Acre, Rondônia, São Paulo, Tocantins, Paraná, Santa Catarina, Rio 

Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul: 
Início das notificações: 23 de setembro de 2018. 
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Início dos bloqueios dos aparelhos piratas: 8 de dezembro de 2018. 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, estados do Nordeste e da 

região Norte: 
Início das notificações: 7 de janeiro de 2019. 
Início dos bloqueios dos aparelhos piratas: 24 de março de 2019. 
Só serão bloqueados os aparelhos que forem registrados na rede das 

operadoras (começarem a funcionar com chip) após os períodos de notificação. 
No caso de DF e Goiás, portanto, o bloqueio só atingirá aqueles que forem 
registrados a partir de 22 de fevereiro. Em São Paulo, a partir de 23 de 
setembro. No Rio, a partir de 7 de janeiro. 

Recomendações ao consumidor 
A Anatel informou que o consumidor pode fazer uma checagem do 

número do IMEI para identificar se o aparelho é irregular ou não. 
Para isso, o consumidor deve verificar o número que aparece na caixa e 

o que consta do adesivo no próprio aparelho. Depois, comparar se os dois são 
iguais a um outro, que aparece ao se discar no equipamento: *#06# 

Caso os números apresentados sejam diferentes, explicou a Agência 
Nacional de Telecomunicações, "há uma grande chance de o aparelho ser 
irregular". 

Segundo a Anatel, haverá uma interação com órgãos de defesa do 
consumidor e com o Ministério Público, o que acontecerá antes da fase de 
encaminhamento das mensagens sobre a adoção de medidas de restrição do 
uso de aparelhos irregulares. 

A Procuradoria Federal Especializada da Anatel informou que não foram 
identificados impedimentos jurídicos ao bloqueio apenas de novos aparelhos 
irregulares. 

O bloqueio não afetará os terminais exclusivos para dados (modens), 
pois, segundo a Anatel, não seria possível encaminhar as mensagens 
informativas aos aparelhos. 
 
https://g1.globo.com/economia/noticia/anatel-comeca-a-bloquear-celular-pirata-
a-partir-de-maio-de-2018.ghtml 
 

Voltar ao índice 
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5. Comércio Eletrônico 

Especialista enfatiza a resolutividade dos robôs para garantir o 
atendimento ao consumidor em picos de demanda do varejo, como o 
Black Friday 

 
23 de Novembro de 2017 

Fonte: E-commerce News  
 

Pesquisa “Thank God It´s Black Friday”, divulgada pelo Google Brasil, 
sobre o comportamento do consumidor brasileiro na Black Friday, apontou um 
crescimento 10 vezes maior de e-commerces participando do evento e 2 vezes 
maior de lojas físicas nos últimos 4 anos. Identificou também que, na última 
Black Friday, sites menores ganharam mais relevância: 140% de crescimento 
de sites menores x 78% de sites maiores na quinta feira; 161% vs 134% na 
sexta feira, evidenciando que novatos tiveram até o dobro de crescimento em 
relação aos tradicionais. 

O estudo ainda traz a informação que, em 2016, o número de empresas 
que passou a anunciar somente on-line dobrou, reforçando a web como 
oportunidade para ganho de eficiência, com um retorno sobre o investimento 
de até 8 vezes. Na coleta de dados, foram ouvidos 800 brasileiros e-shoppers 
(que compram online), de idade entre 18 a 54 anos, das classes A, B e C, das 
cinco regiões do país, durante julho de 2017. 

“Tal movimento é percebido em nossa base de clientes”, conta José 
Paulo Motta, diretor de desenvolvimento de negócios e parcerias da Hi 
Platform, empresa paulistana que desenvolve os chamados chatbots – robôs 
para atendimento e venda ao consumidor. Motta conta que, em 2017, a Hi mais 
que dobrou os pedidos vindos de empresas de e-commerce para o 
desenvolvimento da tecnologia, principalmente para os picos de demandas do 
varejo. “No varejo brasileiro, principalmente em se tratando de comércio 
eletrônico, há demanda durante o ano inteiro: Natal, Dias das Mães, dos 
Namorados, Black Friday, volta às aulas, etc”, destaca o executivo. 

O diretor salienta que a plataforma vem sendo massificada no Brasil. 
Antes restrita a grandes empresas, chegou a vez de pequenos e médios 
empresários investirem no atendimento, exigência que fez a Hi desenvolver 
robôs pré-programados especialmente pensados para esse nicho. 

“Um estudo realizado pela empresa de pesquisa Gartner aponta que até 
2020 os consumidores irão administrar 85% de seus relacionamentos com 
empresas sem qualquer intervenção humana. Para atender o volume de 
vendas no e-commerce, é cada vez mais usual utilizar os chatbots. Eles 
atendem em larga escala, 24 x 7. E quando você fala em escala, que dizer que 
consegue garantir o atendimento ao consumidor”, explica o diretor da Hi que, 
no primeiro semestre de 2017, foi a empresa responsável por 28 milhões de 
atendimento via robôs, com retenção média (quando um atendimento não 
passa para o humano) de 68% nos atendimentos. 

Inteligência humana para alimentar a artificial 
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No entanto, o especialista alerta que é fundamental que todo e-
commerce, antes do bot, tenha o atendimento humano. “É a tecnologia de 
inteligência artificial, junto com os seres humanos, que irá alimentar uma base 
de dados que seja assertiva para o consumidor. Quanto maior a interação entre 
humano e o robô, melhor será a capacidade de relacionamento entre empresas 
e consumidores através da ferramenta”, explica o diretor, que pontua que o e-
commerce não pode abrir mão do canal telefônico e das mídias sociais. 
“Apesar de pesquisas identificarem que os consumidores já esperam falar com 
um robô, ter à disposição um número de telefone oferece segurança ao 
consumidor, por sinalizar que o e-commerce existe”, completa. 

Outro ponto importante para ele é que sejam alinhadas as estratégias de 
marketing com o time de atendimento “O time que coordena os chats precisa 
saber exatamente as estratégias comerciais da empresa, quais os produtos, 
tipos de pagamento, políticas de frete e demais ações. Esse canal, que é a 
linha de frente com o consumidor, precisa estar sempre alinhado com as 
demais ações da empresa. Caso contrário, o consumidor é quem será 
prejudicado”, adverte. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/especialista-enfatiza-
resolutividade-dos-robos-para-garantir-o-atendimento-ao-consumidor-em-picos-
de-demanda-do-varejo-como-o-black-friday/ 
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6. Emprego 

Número de ações judiciais dispara na véspera da mudança da lei trabalhista 

 
 23 de Novembro de 2017 

Fonte: G1  

 
Apuração do G1 e da associação dos juízes do trabalho mostra que houve um pico de 
processos na reta final da antiga lei, seguido de uma queda nas ações nos dias 
seguintes à nova regra. 

 
A quantidade de novos processos na Justiça do Trabalho disparou no dia 

anterior à nova lei trabalhista, que entrou em vigor no dia 11 de novembro. 
Apuração feita pelo G1 e pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça 

do Trabalho (Anamatra) mostra que houve um pico de processos ajuizados na reta 
final da antiga lei, no dia 10 de novembro, uma sexta-feira. 

Já nos dias seguintes à reforma, o movimento foi inverso: houve uma queda no 
número de processos, tanto em relação ao pico do dia 10 quanto em comparação à 
média da semana anterior. 

Dos 24 Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs), o G1 monitorou o ingresso de 
ações trabalhistas em órgãos judiciais de 8 estados: Bahia, Goiás, Maranhão, Mato 
Grosso, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, mais o Distrito 
Federal. 

No Rio de Janeiro, as varas do trabalho receberam 10.740 processos na 
véspera da nova lei, contra 613 queixas nos três dias seguintes, somados, quando a 
reforma já estava em vigor 

Em São Paulo, advogados ajuizaram 12.626 ações trabalhistas na sexta-feira 
(10). No dia seguinte, não houve entrada de nenhum processo por causa de uma 
queda no sistema. No entanto, no dia seguinte (12), com as mudanças já em vigência, 
foram apenas 27. 

O presidente da Anamatra, Guilherme Feliciano, avalia que boa parte dos 
advogados preferiu antecipar as ações na expectativa de aproveitar a lei anterior. 
“Havia um grande temor com relação a incertezas que a reforma poderia gerar nas 
regras processuais”, explica. 

A nova legislação trouxe várias mudanças para o trabalhador que entra com 
uma ação na Justiça contra o empregador. Na prática, o processo pode ficar mais caro 
para o empregado e deve inibir pedidos sem procedência. Leia mais aqui. 

Entre as mudanças, o trabalhador ou o empregador agora deverão pagar 
custas processuais caso faltem a audiências, bem como os honorários dos advogados 
da parte vencedora e as provas periciais se perderem a ação. As partes também ficam 
obrigadas a especificar os valores pedidos nas ações. 

A Justiça do Trabalho não tem um único entendimento sobre a nova lei 
trabalhista. Não está claro, por exemplo, se a nova legislação vai valer também para 
os processos ingressados antes do dia 11 de novembro. 

No Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15, em Campinas, SP), 
juízes já entenderam que a parte que ingressou com ação antes da reforma e perder 
não terá que pagar os custos do processo. 

Na leitura do presidente da Anamatra, a tendência é que a nova lei não seja 
aplicada aos processos antigos. Antonio Carlos Aguiar, contudo, doutor em Direito do 
Trabalho e professor da Fundação Santo André, disse, em entrevista em vídeo 
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concedida ao G1 na semana seguinte à mudança, que a nova lei deve atingir todos os 
processos em curso. 

Na avaliação do TRT do Rio Grande do Sul, muitos reclamantes preferiram 
ajuizar seu processo sob a vigência da legislação anterior. O baixo número de 
processos ajuizados nas semanas de 11 a 17 de novembro e de 18 a 24 de novembro 
(em andamento) decorre, provavelmente, da concentração do ajuizamento de 
processos na semana anterior. Também houve feriado no dia 15 de novembro (foram 
ajuizados apenas 35 processos nesse dia). 

Em média, 2.000 ações eram ajuizadas por dia no Rio Grande do Sul, antes da 
nova legislação. Depois do dia 11, caiu para a metade. 

Ações em dobro e pontos controversos 
Exemplo disso seria a nova regra para o trabalhador exigir o pagamento de 

horas extras na Justiça. Pela lei antiga, ele podia estimar um valor devido, e a 
empresa podia contestar para que o juiz fizesse o cálculo da indenização. 

Agora, é preciso apresentar provas de que as horas foram trabalhadas, mas, 
como em muitos locais de trabalho não há cartão de ponto, advogados estão 
ingressando com ações cautelares (antecipação de provas) para entrar mais tarde 
com outra reclamação trabalhista, o que duplicaria o número de ações nesses casos, 
de acordo com a Anamatra. 

Outro ponto que pode gerar questionamentos na Justiça, na visão de Feliciano, 
é o chamado termo de quitação, no qual o trabalhador assina um documento 
atestando que nada mais lhe é devido por parte do empregador. "Esse termo pode 
gerar muita polêmica, especialmente se o trabalhador descobrir que desenvolveu uma 
doença durante o trabalho e pedir indenização." 

 
https://g1.globo.com/economia/noticia/numero-de-acoes-judiciais-dispara-na-
vespera-da-mudanca-da-lei-trabalhista.ghtml 
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7. Curtas 

Meia hora antes da Black Friday, lojas virtuais já tinham queixas no 
Reclame Aqui 

 
23 de Novembro de 2017 

Fonte: E-commerce News 
 

Antes mesmo de a Black Friday começar oficialmente, o internauta já 
tinha reclamações contra lojas virtuais. De acordo com o site ReclameAqui, em 
sua página especial para a data, das dez empresas com mais reclamações até 
as 23h30 desta quinta-feira (23), oito eram e-commerces. 

Ao todo, até esse horário, haviam sido registradas 104 reclamações 
contra as lojas – 89 foram contra negócios online. Não havia, porém, indicação 
de qual o teor das queixas nem se as lojas já tinham resolvido as pendências. 

Ao mesmo tempo, boa parte das empresas listadas também são as que 
tradicionalmente têm o maior volume de vendas. 

 
Voltar ao índice 
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8. Feiras 

 
21/11/2017 até 24/11/2017 – FEIRA BRASIL PETRÓLEO E GÁS 2016 
Setor: Multisetores 
Local: Universo - Universidade 
Cidade: Salvador – BA 
 
22/11/2017 até 25/11/2017 – FIAM 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Convenções de Manaus 
Cidade: Manaus – AM 
 
24/11/2017 até 26/11/2017 – FRANCHISING FAIR 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Shopping Passeio das Águas 
Cidade: Goiânia – GO 
 
24/11/2017 até 26/11/2017 – FENEG 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Centro de Eventos de Paranavaí – PR 
Cidade: Paranavaí – PR 
 
15/12/2017 até 24/12/2017 – FENAIUC 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Convenções de Goiânia 
Cidade: Goiânia – GO 
 
18/12/2017 até 20/12/2017 – FENECRAT 
Setor: Multisetores 
Local: Praça Gentil Cardoso 
Cidade: Crateús – CE 
 
15/01/2018 até 18/01/2018 – COUROMODA 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
17/01/2018 até 19/01/2018 – SHOWTEC 
Setor: Agronegócio 
Local: Fundação MS 
Cidade: Maracaju – MS 
 
30/01/2018 até 02/02/2018 – ABIMAD 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
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31/01/2018 até 03/02/2018 – FIOSP/CIOSP 
Setor: Saúde 
Local: Pavilhão de Exposições - Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
05/02/2018 até 09/02/2018 – SHOW RURAL COOPAVEL 
Setor: Agronegócio 
Local: Show Rural Coopavel 
Cidade: Cascavel – PR 
 
18/02/2018 até 21/02/2018 – ABUP HOME & GIFT 
Setor: Utilidades do Lar 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
20/02/2018 até 21/02/2018 – EXPO CIEE GOIÁS 
Setor: Multisetores 
Local: Centro De Convenções De Goiânia 
Cidade: Goiânia – GO 
 
20/02/2018 até 23/02/2018 – ABUP TÊXTIL 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos Pro Magno 
Cidade: São Paulo – SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


