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Crédito pode ser limitante no avanço mais intenso da atividade 
industrial 
 

O indicador de produção finalmente aponta para uma trajetória de expansão em 2017, puxada pelo 
consumo doméstico, mas a queda de juros às famílias será essencial para retomada vigorosa 
 

 
 
São Paulo - A indústria brasileira está finalmente consolidando uma trajetória de 
crescimento, que tem se alicerçado principalmente no consumo doméstico. Mas para obter 
um avanço mais intenso, o aumento do crédito é fundamental. Na avaliação do 
economista-chefe do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), Rafael 
Cagnin, a expectativa de redução contínua da taxa básica de juros (Selic), acompanhada 



 

2 

da queda da inflação, deve começar a se refletir nos empréstimos dos bancos no segundo 
semestre deste ano. "As famílias terão mais espaço para consumir e isso trará um impacto 
positivo para a indústria", explica. 

Para o economista do Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) no Brasil, Maurício 
Nakahodo, o risco de continuidade da restrição ao crédito existe, mas é menor do que no 
passado recente. "No segundo semestre, a expectativa é que os bancos passem a praticar 
juros reduzidos", acrescenta o economista. Após um longo período de ceticismo, o 
mercado já trabalha com projeção de crescimento tímido da atividade industrial neste ano, 
interrompendo uma série de quedas sucessivas desde 2014. "Esperamos uma taxa de 
crescimento positiva para a indústria neste ano, ainda que baixa. Os resultados dos 
últimos meses sugerem o estancamento da crise", pondera o economista do Iedi. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou ontem a Pesquisa 
Industrial Mensal (PIM) que apontou avanço de 0,8% em julho ante junho, o quarto mês 
consecutivo de alta. Em relação a julho do ano passado, a produção teve expansão de 
2,5% - a terceira na comparação anual. "Apesar do resultado, a disseminação do 
crescimento entre os segmentos estudados está aquém do desejado e a velocidade do 
avanço ainda é lenta", diz Cagnin. Nakahodo também aponta a importância de uma 
disseminação maior do crescimento entre os segmentos da indústria, mas enxerga o 
avanço lento da atividade de maneira positiva. "Uma recuperação sem grandes picos 
tende a ser mais sustentável", pondera. 

Avanço da atividade 

De acordo com o IBGE, na passagem de junho para julho, 14 dos 24 ramos industriais 
apontaram crescimento. "Fatores como a liberação do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) e a redução da inflação contribuíram para uma melhora do poder de 
compra das famílias, impactando positivamente os segmentos ligados ao consumo", 
observa Cagnin. Os economistas salientam que as exportações contribuíram para o 
avanço da indústria, mas que o mercado interno ainda terá papel preponderante nessa 
dinâmica. "A retomada da atividade industrial, ainda que tímida, deve vir majoritariamente 
pelo motor doméstico", complementa Nakahodo. 

Na projeção do MUFG, a produção industrial deve avançar 0,7% neste ano, com viés de 
alta. Já o Iedi não traça projeções para a atividade (apenas faz um quadro analítico-
qualitativo), mas Cagnin acredita que a indústria deve crescer próximo de 0,5%. "O avanço 
da atividade industrial previsto para este ano não será suficiente para compensar a queda 
acumulada de quase 20% dos últimos três anos, mas traz um respiro na medida em que 
interrompe um ciclo negativo", assinala. 

Juliana Estigarríbia 
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Preço da cesta básica caiu em agosto 
 
- O custo dos alimentos que compõem a cesta básica caiu, no mês de agosto, em 21 das 
24 capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese). 
 
O relatório, divulgado ontem, mostra queda em Campo Grande (-7,09%), Salvador (-
7,05%), Natal (-6,15%) e no Recife (-5,84%). As altas foram registradas em Goiânia 
(0,04%), Maceió (0,91%) e Boa Vista (1,40%). 

Tiveram as cestas mais caras as cidades de Porto Alegre (R$ 445,76), São Paulo (R$ 
431,66) e Florianópolis (R$ 426,30). Os menores valores foram observados em Salvador 
(R$ 332,10), Natal (R$ 336,12) e no Recife (R$ 340,54). A maioria das capitais registrou 
queda de preços, como no óleo de soja, açúcar, tomate, feijão, leite e carne bovina de 
primeira. 

Nos últimos 12 meses, o valor da cesta caiu em todas as cidades pesquisadas. A principal 
queda ocorreu em Campo Grande (-19,46%) e a menor foi em Aracaju (-4,55%). Entre 
janeiro e agosto, o custo da cesta teve queda em 23 capitais, com destaque para Campo 
Grande (-12,98%), Cuiabá (-1,79%), Manaus (-9,39%) e Belém (-8,50%). A única alta foi 
registrada em Aracaju (1,19%). 

Salário Mínimo 

Com base no custo da cesta brasileira mais cara, a de Porto Alegre, e na determinação 
constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as 
despesas de um trabalhador e da família dele com alimentação, moradia, saúde, 
educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, o Dieese estima 
mensalmente o valor do salário mínimo necessário. 

Em agosto de 2017, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de 
quatro pessoas deveria equivaler a R$ 3.744,83, ou 4 vezes o mínimo de R$ 937,00. Em 
julho de 2017, o piso mínimo necessário correspondeu a R$ 3.810,36, ou 4,07 vezes o 
mínimo vigente. Em agosto de 2016, o salário mínimo necessário foi de R$ 3.991,40, ou 
4,54 vezes o piso em vigor, que equivalia a R$ 880,00. 

Em agosto de 2017, o tempo médio necessário para adquirir os produtos da cesta básica 
foi de 88 horas e 35 minutos, menor que o de julho, quando ficou em 90 horas e 40 
minutos. Em agosto de 2016, o tempo era de 104 horas. 
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Comparando o custo da cesta e o salário mínimo líquido após o desconto da Previdência 
Social, o trabalhador remunerado pelo piso precisou de, em agosto, 43,76% do salário 
mínimo para os produtos que, em julho, demandavam 44,79%. /Agências 

 
 

Crise amplia pedidos de recuperação judicial 
 

Problema afeta principalmente a micro e pequenas, responsáveis por 62,5% dos pedido no período 
de janeiro a abril deste ano, do total dos mais de 398 pedidos que já foram protocolados 
 

Campinas - Levantamento da consultoria Serasa Experian aponta que mais de 1,8 mil 
empresas ingressaram em 2016 com pedidos de recuperação judicial no Brasil. De janeiro 
a abril de 2017, mais de 398 pedidos já foram protocolados. 

Os dados mostram que a crise econômica intensificou os pedidos de recuperação judicial 
e revelam o tamanho do problema, que afeta principalmente as micro e pequenas, 
responsáveis por 62,5% dos pedidos no período.  

O advogado e sócio do escritório Lemos e Associados de Campinas, Nelson Adriano de 
Freitas, afirma que o problema ainda é maior, uma vez que na prática somente 10% das 
empresas que buscam essa ajuda, conseguem efetivamente se recuperar. 

"O problema do endividamento afeta principalmente as micro e pequenas empresas que 
acabam utilizando o beneficio da recuperação judicial. São elas que mais estão passando 
por um momento de crise atualmente", diz.  

Segundo Freitas, a Lemos e Associados tem vários clientes que são credores em 
recuperação judicial e buscam uma orientação com relação ao plano apresentado pela 
empresa devedora para validar se é vantajoso aceitar. "O nosso cliente busca respaldo no 
plano apresentado pela devedora contemplando um prazo de pagamento com redução de 
juros.  

O cliente quer saber se vale a pena aceitar e se deve continuar vendendo para essa 
empresa definindo quais os tipos de garantia que deve definir com a devedora para 
viabilizar o negócio daqui para a frente." 

Legislação 

O especialista da Lemos e Associados explica que a própria legislação dificulta que as 
empresas se habilitem para esse plano de recuperação. "Pela nossa avaliação além de 
reformar a Lei de Recuperação Judicial é preciso criar condições práticas para a sua 
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aplicabilidade e que isso realmente ajude as empresas em dificuldades financeiras, 
evitando que cheguem a falência, principalmente em tempos de crise econômica, como a 
que atravessamos."  

Segundo Freitas, O projeto de lei nº 18/2016 no Senado, que propõe mudanças na Lei de 
Recuperação Judicial, foi remetido em 9/8 para a Câmara dos Deputados. 

O advogado explica que em linhas gerais, a Lei de Recuperação Judicial é um benefício 
que se concede para evitar a falência da empresa.  

A empresa em dificuldades financeiras faz esse pedido à Justiça, onde demonstra que 
pode pagar as suas dívidas.  

Quando o juiz percebe a viabilidade dessa situação, ele suspende por 180 dias, a 
execução dos pagamentos aos credores.  

Nesse período, a empresa tem que apresentar um plano aos seus credores, detalhando 
como pretende sair da crise.  

Esse plano de recuperação tem que ser aprovado em assembleia onde todos os credores 
votam.  

"A devedora que pede a recuperação tem que informar no processo qual o valor do crédito 
de cada um dos seus clientes.  

Às vezes ela não tem um controle claro disso e acaba informando um valor menor.  

O credor apresenta uma impugnação afirmando que o valor não corresponde ao crédito 
que é maior e a questão vai sendo discutida até chegar a um consenso, esgotar todos os 
recursos e isso pode demorar.  

O processo de aprovação da recuperação judicial pode demorar em média 8 anos", 
explica.  

Durante o período de recuperação, a empresa fica sob a supervisão de um administrador 
judicial, nomeado pelo juiz. A própria empresa remunera esse profissional. 

Milton Paes 

 

 
 
 
(Fonte: DCI – 06/09/2017) 
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Economia circular usa material até esgotá-lo 
 

Sistema prevê aproveitamento máximo de resíduos; reciclagem tem potencial de R$ 9 bi 
 
Tulio Kruse, O Estado de S. Paulo 

Carcaças de cartuchos de tinta, tampas de notebooks e outros objetos de plástico ganham 
nova vida útil com uma impressora 3D. O material é derretido e se transforma em um 
filamento, uma espécie de combustível utilizado nas impressoras que modelam novos 
objetos. O processo é feito em uma fábrica da empresa Sinctronics em Sorocaba, no 
interior paulista, e exemplifica o conceito de economia circular, que prega o 
aproveitamento máximo de resíduos e a produção de mercadorias que durem mais tempo. 
“A lição que tiramos da economia circular é essa mudança do processo, pois não é que a 
gente vai produzir menos e consumir menos. É produzir (de forma) diferente”, diz a 
engenheira química Beatriz Luz, que fundou a consultoria Exchange 4 Change Brasil e 
auxilia empresas no Brasil interessadas no tema.  
 
O País recicla menos da metade das embalagens plásticas que renderiam novos produtos. 
Menos de 9% dos materiais nacionais fabricados são reciclados, conforme os dados mais 
recentes da Associação Brasileira da Indústria do Plástico (Abiplast), de 2014. Além disso, 
a proporção de lixo destinado corretamente diminuiu no País e há queda nos índices de 
recuperação do plástico. Para ao menos 20% das embalagens plásticas, no entanto, o 
reúso e a reciclagem já são alternativas rentáveis. Isso equivale a um potencial econômico 
de US$ 9 bilhões no mundo que ainda não é aproveitado, segundo pesquisa da fundação 
Ellen MacArthur, publicada em janeiro. A taxa de recuperação de embalagens de plástico 
no mundo é de apenas 14%. Essa proporção chegaria a 70% com investimentos em 
centros de triagem, serviços de coleta, mudanças no design de embalagens e uso de 
novos materiais. Cada tonelada de plástico recuperado poderia acrescentar até US$ 290 
na economia, diz o estudo. 
 

Pioneira em economia circular como parte processual da indústria de transformação, a 
Sinctronics - braço da gigante produtora de eletroeletrônicos Flextronics -, é a primeira 
empresa de logística reversa no Brasil. Seu diretor-geral, Carlos Ohde, de 46 anos, 
destaca que o processo de reciclagem de eletroeletrônicos é primordial para o 
cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e também para o 
desenvolvimento industrial. “A economia circular mantém a qualidade do material, que 
servirá como novo produto mesmo depois do descarte, e demanda mão de obra mais 
qualificada, o que acaba criando empregos.” Além de ter a primeira fábrica de filamentos 
recicláveis para impressoras 3D, a Sinctronics também recebe equipamentos 
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eletroeletrônicos apreendidos pela Receita Federal para dar a eles novo destino. Em vez 
de uma destruição dos aparelhos contrabandeados e ilegais, sem os devidos cuidados, a 
empresa desmembra peças e separa os materiais de cada item, para transformá-los em 
produtos novos, que são revendidos. 

Piora. A iniciativa indústria de plástico no Brasil está na contramão da economia circular. 
Proporcionalmente, o País passou a reciclar menos garrafas PET. De 2012 a 2015, o 
volume de material reciclado diminuiu mais de 17%, de 331 mil para 274 mil toneladas por 
ano, enquanto a produção caiu apenas 11% no mesmo período.  
 

Além disso, a proporção de lixo destinado de forma inadequada, em lixões, aumentou no 
último ano, segundo estudo divulgado pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza 
Pública (Abrelpe). Ao menos sete cidades que já destinavam seus resíduos de forma 
correta, com aterros sanitários, voltaram a utilizar lixões. “Muitas vezes, o processamento 
do material reciclável sai mais caro do que a fabricação de matéria virgem”, diz o 
presidente da Abrelpe, Carlos Silva Filho, que defende desoneração tributária para as 
empresas de reciclagem. Para ele, as empresas de embalagens no Brasil, que assinaram 
um acordo setorial com regras para a reciclagem no fim de 2015, ainda são cobradas com 
metas muito tímidas. “Deveria haver mais fiscalização, e uma forma de comprometimento 
mais efetivo com as metas estabelecidas na lei.” 

2 PERGUNTAS PARA... 

 
Rodrigo Bautista, representante da ONG Forum for the Future 
 
1.Quais lugares no mundo têm os melhores exemplos desse modelo de economia 
circular? 

Eu vejo que eles estão aparecendo em vários lugares. No México, de onde venho, as 
sacolas para carregar compras são feitas de árvores, e isso sempre foi comum. E vejo 
exemplos bons na Escandinávia, na Inglaterra... E na América Latina há uma atitude 
sustentável. As pessoas aqui querem ser sustentáveis. 
 
2.O que é o conceito design for demand, da organização não governamental Forum 
For The Future? 

É uma ferramenta que permite a equipes de pesquisa e desenvolvimento de produtos, 
antes de criar uma identidade visual e uma embalagem ou produto, considerar alternativas 
de materiais e serviços ligados à economia circular./ COLABOROU LEONARDO PINTO 
 
 
(Fonte: Estado de SP – 06/09/2017) 
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Produção industrial sobe pelo 4° mês seguido e supera 
expectativas 

DA REUTERS 
A produção da indústria subiu 0,8% em julho na comparação com o mês anterior, informou 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta terça-feira (5). Foi o quarto mês 
seguido no azul, algo que não ocorria desde 2012, e a melhor performance para junho 
desde 2014, quando o índice foi de alta de 1,3%. 

O avanço bem mais alto do que o esperado foi embalado sobretudo pelo bom 
desempenho dos bens de consumo. 

O resultado mensal de junho foi revisado para cima para mostrar alta de 0,2%, contra 
estagnação divulgada anteriormente. Em relação a julho de 2016, a produção apresentou 
alta de 2,5%. 

A expectativa de analistas consultados pela Reuters era de alta mensal de 0,4% e de 
avanço de 1,58% na comparação anual. 

"A indústria mostra comportamento nitidamente diferente após quatro meses de alta... Há 
um perfil disseminado de crescimento", disse o coordenador da pesquisa no IBGE, André 
Macedo, acrescentando, no entanto, que a indústria ainda opera no patamar semelhante 
ao início de 2009 e longe do seu pico histórico. 
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No acumulado dos últimos doze meses, a indústria recuou 1,1% em julho. 

Segundo o IBGE, o destaque positivo em junho foi a categoria bens de consumo duráveis, 
que avançou 2,7% e recuperou parte do recuo de 5,6% observado em junho. Já bens 
semiduráveis e não duráveis cresceram 2% em julho. 

Os bens de capital, um indicador de investimento, tiveram alta de 1,9%, acumulando em 
12 meses avanço de 2,8%. 

Entre os 24 ramos pesquisados pelo IBGE, 14 apresentaram crescimento da atividade 
industrial, com destaque para os produtos alimentícios, que tiveram alta de 2,2%, em 
expansão pelo terceiro mês seguido. 

"A melhora da indústria é puxada por bens duráveis como eletrodomésticos e linha 
marrom. O consumo reage a estímulos que vem da liberação do FGTS, inflação mais 
baixa e melhora residual do mercado de trabalho", afirmou Macedo. 

A melhora da economia também foi notada no PIB (Produto Interno Bruto), que avançou 
0,2% no segundo trimestre sobre os três meses anteriores, graças à recuperação do 
consumo das famílias. 
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Ministério Público processa Mercedes por supostas demissões 
discriminatórias 

GILMARA SANTOS DE SÃO PAULO 
O Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação civil pública contra a Mercedes-
Benz pela demissão de cerca de 1.400 trabalhadores na planta de São Bernardo do 
Campo, no ABC paulista. Na ação, o MPT acusa a montadora de realizar supostas 
demissões injustificadas e com utilização de coação e discriminação. O processo pede R$ 
140 milhões em dano moral coletivo e a anulação da cláusula de quitação geral dada à 
empresa pelos trabalhadores que aderiram ao PDV (Programa de Demissão Voluntária). A 
Mercedes-Benz do Brasil nega as acusações e afirma que agiu com total legitimidade para 
realizar a redução de colaboradores, em acordo sindical amplamente discutido e aprovado 
pelas partes envolvidas. A procuradora do Trabalho Sofia Vilela de Moraes e Silva, 
representante do MPT no caso, afirma que as supostas demissões injustificadas teriam 
atingido principalmente trabalhadores diagnosticados com doenças ocupacionais que 
estavam em licença remunerada para tratamento de saúde, além de pessoas com 
deficiência. De acordo com ela, o MPT recebeu denúncia de trabalhadores no fim do ano 
passado sobre o processo de demissão. "Os funcionários primeiro receberam um 
telegrama de demissão. Depois, a empresa firmou com o Sindicato dos Metalúrgicos um 
acordo coletivo para suspensão de contrato de trabalho. Logo depois, criou um PDV 
baseado no acordo. Assim, todos aqueles que receberam os telegramas se sentiram 
pressionados a aderir ao PDV", diz Sofia. 

A procuradora conta que uma das testemunhas contou que o departamento de recursos 
humanos da montadora dava aos trabalhadores a opção de "sair com ou sem o PDV, 
porque a demissão se daria de qualquer jeito". "Ouvi no auditório com 300 adoecidos que 
era pegar o PDV com indenização ou sair sem nada", afirmou outro trabalhador em 
audiência no MPT. "Teve o caso ainda de uma empregada com deficiência auditiva que foi 
informada, ao final de uma licença para tratamento de saúde, que deveria aderir ao PDV, 
pois teria sido escolhida pelo chefe para tal. Mesmo necessitando de intérprete de libras 
nas reuniões que tratavam do tema, em nenhum momento lhe forneceram tal auxílio", 
relata Sofia ao comentar que a profissional acabou aderindo ao PDV "sem compreender e 
sentindo-se sob ameaça de demissão". Outro fator que comprovaria que a adesão não era 
voluntária, de acordo com o MPT, é que apenas os funcionários que receberam o 
telegrama poderiam aderir ao PDV. "O PDV foi direcionado às pessoas doentes ou que 
estivessem em licença remunerada." 

Na ação, o MPT pede, além do valor pelo dano moral coletivo, que a empresa seja 
proibida de assediar e coagir seus funcionários para pressioná-los a aderir a programas de 
demissão voluntária e lay offs (suspensão temporária de contratos de trabalho). Também 
exige a anulação da cláusula do acordo coletivo que permitia a "quitação ampla e irrestrita 
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de todo o tempo trabalhado e de todas as parcelas decorrentes do contrato de emprego 
dos empregados", caso aderissem ao PDV. "Caso a quitação irrestrita seja anulada, os 
trabalhadores que se sentirem lesados podem recorrer à Justiça para reivindicar seus 
direitos." A primeira audiência está marcada para o dia 7 de novembro e a expectativa, de 
acordo com a procuradora, é que até o fim deste ano haja uma decisão judicial sobre o 
assunto. 

OUTRO LADO 

Em relação às alegações lançadas pelo Ministério Público do Trabalho, "a Mercedes-Benz 
do Brasil informa que agiu com total legitimidade para realizar a redução de colaboradores 
em sua fábrica de São Bernardo do Campo (SP), em acordo sindical amplamente discutido 
e aprovado pelas partes envolvidas". A empresa esclarece que em nenhum momento 
utilizou critérios discriminatórios ou de coação, tão pouco nos casos de pessoas com 
problemas de saúde, para adequar o seu quadro de pessoal à forte redução de vendas de 
veículos comerciais no mercado brasileiro na época. Afirma ainda que, durante todo o 
processo de redução de pessoas, a transparência foi fator determinante entre empresa, 
colaboradores e o sindicato. A companhia lembra ainda que, antes de recorrer a essa 
medida, "esgotou todas as alternativas possíveis de gerenciamento de excedente de 
pessoal nessa fábrica, com a adoção, por exemplo, de banco de horas, licença 
remunerada, semanas de trabalho reduzidas, além do PPE [Programa de Proteção ao 
Emprego] durante nove meses, sempre no intuito de minimizar os efeitos do difícil cenário 
econômico que provocou forte queda na produção de veículos comerciais no País". A 
empresa reforça que oportunamente apresentará sua defesa na ação mencionada, 
ocasião em que demonstrará o estrito cumprimento da legislação trabalhista e o respeito 
aos seus colaboradores. 

O diretor-administrativo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges, que 
também é funcionário da fábrica da Mercedes em São Bernardo, garante que o PDV foi 
aberto para todos os trabalhadores da unidade. "A pressão existe por causa da situação 
econômica do país, mas não houve coação e trabalhadores que receberam o telegrama de 
demissão seguem trabalhando na fábrica", diz o sindicalista. "Mas se algum trabalhador se 
sentiu coagido pela empresa para aderir ao PDV, ele deve procurar o sindicato porque 
estamos aqui para lutar pelos direitos dos trabalhadores." De acordo com ele, à época 
houve adesão de 1.100 trabalhadores ao PDV e como a montadora dizia ter excedente de 
1.400 profissionais, 300 foram demitidos. "Entre os demitidos, há alguns casos de 
portadores de deficiência que, pela nossa convenção coletiva, têm estabilidade. 
Mostramos isso para a empresa que voltou atrás em alguns casos e em outros estamos 
buscando a reintegração na Justiça", afirma Selerges.  

 

(Fonte: Folha de SP – 06/09/2017) 
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DECISÕES 
 

 
 

Demissão por WhatsApp  
 
A 3ª Vara do Trabalho de Uberlândia (MG) negou indenização por danos morais a ex-empregado 
de uma empresa de instalação de ar condicionado que foi dispensado por WhatsApp. Para o juiz 
Celso Alves Magalhães, essa situação poderia configurar, no máximo, aborrecimento e, conforme 
registrou na sentença, "contrariedades, irritações ou sensibilidade exacerbada" não geram dano 
moral, pois são fatos presentes na rotina diária de qualquer trabalhador. "O dano moral pressupõe 
dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo da normalidade, interfira intensamente no 
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu 
bem-estar", explicou o juiz, acrescentando que "se trata [o aplicativo] de meio seguro de 
conversações entre seus interlocutores, sem exposição a terceiros". E chamou a atenção para o 
fato de que o próprio trabalhador fez cobranças de pagamento de salário por meio do WhatsApp, o 
que, para o juiz, abriu brecha para que fosse dispensado pela mesma via. A decisão, porém, 
garante ao trabalhador verbas rescisórias, além das multas previstas nos artigos 467 e 477 da 
CLT. É que ficou demonstrado que a dispensa do emprego se deu sem o pagamento das verbas 
devidas e entrega da documentação relativa à rescisão contratual (processo nº 0011 044-
96.2017.5.03.0103)  
 
Detector de mentiras  
 
A American Airlines e a Swissport Brasil foram condenadas a indenizar um agente de proteção da 
aviação civil que foi submetido ao polígrafo (conhecido como detector de mentiras) durante sua 
seleção para a função. A 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), por unanimidade, fixou 
em R$ 25 mil o valor a ser pago ao trabalhador, por considerar que o procedimento adotado na 
entrevista violou o princípio consagrado em normas internacionais sobre direitos humanos de que 
ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo (RR-1009-58. 2010.5.05.0009). Na 
reclamação trabalhista, o agente de proteção disse que foi contratado pela Swissport, mas 
prestava serviços para a American Airlines. Entre as suas funções estava a de verificar a 
existência de drogas, explosivos ou qualquer outro artefato que pudesse colocar em risco o avião, 
inspecionar todos os procedimentos relativos às bagagens, funcionários e equipamentos e realizar 
varredura interna das aeronaves. Como fundamento ao seu pedido de indenização por danos 
morais, ele disse que, durante a sua seleção para o trabalho, foi submetido por 30 minutos a 
questionamentos sobre sua vida íntima e pessoal. 
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Intervalo para amamentação vira hora-extra 
 
São Paulo - O Tribunal Superior do Trabalho (TST) entendeu que uma empresa de saúde 
deve pagar como horas extras o período correspondente ao intervalo destinado a 
amamentação não concedido a uma técnica de enfermagem. O pedido, negado na 
primeira e na segunda instâncias da Justiça do Trabalho, foi deferido pela Primeira Turma 
do TST, conforme nota divulgada no site da corte. 
 
Na reclamação trabalhista, a trabalhadora comprovou o nascimento do filho em 
20/12/2005 e afirmou, com base no artigo 396 da Consolidação das Leis Trabalhistas 
(CLT), que tinha direito ao intervalo de uma hora para amamentação até 20/6/2006. O 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 12ª Região, em Santa Catarina, entretanto, 
entendeu que, ao emendar a licença-gestante com férias, ela ficou afastada por quase 
cinco dos seis meses previstos na lei para a amamentação. Assim como o juízo de 
primeiro grau, o TRT concluiu que ela deveria ter demonstrado a necessidade de continuar 
amamentando a criança, pois o direito ao intervalo estaria condicionado a essa 
necessidade. 

No recurso ao TST, a técnica de enfermagem alegou que o artigo 396 da CLT não exige a 
comprovação da necessidade de amamentação durante os primeiros seis meses após o 
nascimento, tratando-se, assim, de um "direito incondicionado". Conforme os autos, a 
trabalhadora argumentou ainda que a necessidade só deve ser demonstrada no caso de 
dilatação desse período, quando a saúde do filho o exigir. O relator do recurso, ministro 
Walmir Oliveira da Costa, assinalou que, de fato, a norma que estabelece dois descansos 
especiais, de meia hora cada, até que a criança complete seis meses de idade, não 
condiciona o direito à demonstração da necessidade de continuar amamentando após o 
retorno da mãe ao trabalho. "A amamentação abrange o ato de alimentar o recém-nascido, 
propiciando-lhe um desenvolvimento saudável", afirmou ele. 

Segundo o ministro, a regra que garante o intervalo é norma de ordem pública, e sua 
aplicação é irrestrita e incondicional, com a finalidade de assegurar a proteção à 
maternidade e à infância. Por isso, ministro, a jurisprudência do TST vem firmando 
entendimento de que a não concessão assegura à empregada o direito ao pagamento 
desse tempo como horas extras, por aplicação analógica do artigo 71, parágrafo 4º, da 
CLT. Por unanimidade, a Turma condenou a empresa a pagar uma hora extra diária, 
desde o retorno da empregada ao trabalho até a data em que o seu filho completou seis 
meses de idade, com reflexos. 
  
 

Da redação 


