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Indústria paulista cria 5,5 mil postos de trabalho até agosto 
 
- No acumulado até agosto, o saldo do emprego na indústria paulista foi positivo, com 5,5 mil 
vagas criadas, alta de 0,26% na comparação com o mesmo período de 2016. Segundo 
informações divulgadas nesta segunda-feira (11) pelo Departamento de Pesquisas e Estudos 
Econômicos (Depecon), da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp e 
Ciesp), esse é o melhor resultado desde 2013. "A produção industrial mostra recuperação, apesar 
de ainda não ser vigorosa, e contínua, refletindo na manutenção dos postos de trabalho. A geração 
de novos empregos é a última variável a reagir. Ainda temos muita capacidade ociosa, o que deve 
levar as empresas a resistirem a novas contratações por um tempo", diz o diretor titular do 
Depecon, Paulo Francini. 
 
Porém, o nível de emprego caiu 0,01% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal, o que o 
Depecon classificou como "estabilidade". Sem ajuste, a queda foi de 0,11%, calculada a partir da 
demissão de 2,5 mil trabalhadores no mês. Na comparação com agosto de 2016, o recuo foi de 
3,27%, com menos 73,5 mil trabalhadores empregados. A maioria dos 22 setores consultados - 14 
- mostrou demissão líquida de funcionários em agosto. Apenas quatro segmentos tiveram 
resultado positivo e outros quatro ficaram estáveis. O setor com o pior saldo do mês foi o de 
veículos automotores, reboque e carroceria (-1,1 mil) e a indústria de alimentos teve o melhor 
desempenho, com a geração de mil postos. /Agências 

 

Banco tem 7 mil adesões a PDV 
 
- O Bradesco registrou 7,4 mil adesões ao Plano de Desligamento Voluntário Especial (PDVE) 
lançado em 13 de julho último, ao qual puderam aderir os funcionários da Organização Bradesco. 
"O Bradesco reitera que a implementação do PDVE não afeta o elevado padrão de qualidade dos 
serviços prestados aos seus clientes e usuários, em todas as localidades e atividades em que 
atua", informa, em comunicado divulgado ontem, o banco, que não anunciou expectativas para o 
plano de desligamento voluntário. 
 
O programa de demissão do Bradesco ocorreu em meio a um enxugamento de posições no 
sistema financeiro brasileiro. No final do ano passado, o Banco do Brasil reduziu sua força de 
trabalho em nove mil funcionários e a Caixa Econômica Federal, em cerca de quatro mil, segundo 
dados da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT). No final 
do primeiro semestre, o Bradesco tinha 105.143 funcionários. /Agências 

 
(Fonte: DCI – 12/09/2017) 
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DECISÕES 
 

 
 

 
Lei estabelece valores para indenizações  
 
Por Arthur Rosa 

Salário maior, indenização maior. Os danos morais e existenciais ganharam, com a 
reforma trabalhista, regras e uma tabela, que limitou os valores ao atrelá-los à 
remuneração das vítimas. O máximo, para casos gravíssimos, como um acidente de 
trabalho com invalidez parcial ou permanente, será de até cinquenta vezes o último salário 
do ofendido.  
 
A "tarifação", como denominado pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho (Anamatra), deve enfrentar a resistência da categoria, que pode preferir não 
seguir o que determina o artigo 223 da Lei nº 13.467. Nas decisões, os juízes podem 
declarar "incidentalmente" a inconstitucionalidade do dispositivo e arbitrar valores 
diferentes dos estabelecidos - o que pode ser questionado no Supremo Tribunal Federal 
(STF), segundo advogados.  
 
A norma traz quatro níveis de indenização. Para casos de "natureza leve", até três vezes a 
última remuneração do ofendido. Ofensas de natureza média, garantem cinco salários. E 
para casos graves e gravíssimos, vinte vezes e cinquenta vezes a última remuneração. Na 
reincidência entre partes idênticas, o juiz poderá dobrar o valor da indenização.  
 
A limitação, para a Anamatra, viola o princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, 
III) e, por propiciar tratamento distinto a situações idênticas, a garantia fundamental da 
isonomia (caput do artigo 5º). Além do princípio do livre convencimento motivado do juiz, 
de acordo com o presidente da entidade, Guilherme Feliciano. "O juiz tem que ter 
liberdade para dizer qual será a compensação", afirma.  
 
O presidente na Anamatra lembra que o Supremo Tribunal Federal já analisou a questão 
da "tarifação" em abril de 2009, por meio do julgamento que considerou inconstitucional a 
Lei de Imprensa - nº 5.250, de 1967. A decisão, por maioria de votos, foi dada em arguição 
de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) apresentada pelo Partido 
Democrático Trabalhista (PDT).  
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Para o juiz Fábio Branda, da 70ª Vara do Trabalho de São Paulo, o "tabelamento", com 
base em salários, é inconstitucional. "É um grande erro. Está trazendo para os danos 
morais uma classificação em castas", afirma o magistrado. De acordo com ele, pede-se 
dano moral para quase tudo. "Trabalhador pede até danos morais por não ter recebido 
horas extras. Hoje, porém, a maioria [dos pedidos] não é aceito."  
 

 
 
Na 2ª Região (que engloba Grande São Paulo e Baixada Paulista), por exemplo, em quase 
10% das 488,6 mil ações que entraram em 2016 há pedido de indenização. Os danos 
morais, de acordo com informação do Tribunal Superior do Trabalho (TST), figuram este 
ano (janeiro a junho) na 14ª posição do ranking dos assuntos mais recorrentes da Justiça 
do Trabalho, aparecendo em 188.999 processos.  
 
O advogado Daniel Domingues Chiode, do escritório Mattos Engelberg Advogados, porém, 
considera as mudanças um avanço, que dará às empresas uma previsibilidade do que 
teriam que pagar e aos trabalhadores do que podem ou não receber em ação judicial. "É 
óbvio que vai haver resistência. Saímos do zero. Correto ou não está regulamentado. Do 
jeito que estava não dava para ficar", diz o advogado. "Hoje não há um critério objetivo. O 
que é grave para um juiz pode ser leve para o outro."  
 



 

4 

Chiode afirma não ver inconstitucionalidade no fato de duas pessoas que foram vítimas de 
uma mesma lesão receberem reparações diferentes. "São duas pessoas diferentes. Se 
uma mesma ofensa é dirigida no mesmo ato a um diretor e a uma pessoa de uma posição 
de fábrica, que ganha dez vezes menos, não adianta condenar no mesmo valor." 
 
 
 
 

Adesão a PDV  
 
A 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) manteve decisão que determinou a 
inclusão de um empregado da Petrobras em plano de incentivo à demissão voluntária 
(PDV) após seu pedido de demissão.  
 
A empresa alegava ofensa aos princípios da boa-fé e da isonomia, mas, para os ministros, 
não houve as violações apontadas (AIRR-1068-89.2014.5.05. 0014).  
 
O petroleiro disse que foi admitido em 1985 e, em dezembro de 2013, conseguiu o 
reconhecimento de seu direito à aposentadoria especial, mas o INSS demorou a expedir a 
carta.  
 
Em fevereiro de 2014, tentou aderir ao PDV (que tinha como alvo os trabalhadores já 
aposentados que continuavam trabalhando), mas seu pedido foi rejeitado pela não 
comprovação da aposentadoria.  
 
Ele ajuizou então a reclamação trabalhista pleiteando sua inclusão no plano e, em junho 
de 2014, pediu desligamento da empresa.  
 
Segundo o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da Bahia, que determinou a aceitação do 
pedido de adesão, a decisão do INSS que deferiu a aposentadoria especial, não mais 
passível de recurso, foi publicada em dezembro de 2013 - portanto, em momento anterior 
ao fim do período de adesão.  
 
"O mero atraso na emissão da carta de aposentadoria pelo INSS não afasta o fato de que 
o autor tinha, desde a época do requerimento, em 2011, até a data da formulação da 
inscrição no PDV, direito à concessão do benefício previdenciário", afirmou. 
 
 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 12/09/2017) 


