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Boletim 1301/2017 – Ano IX – 28/09/2017 

 
 

Gasto com seguro-desemprego se estabiliza nos níveis pré-
crise  
 
Por Ana Conceição 

Após o governo ter dificultado o acesso ao seguro-desemprego e ao seguro-defeso em 
meados de 2015, o gasto com esses benefícios caiu e se estabilizou no nível anterior à 
restrição, em 2014, antes de o emprego começar a sentir os efeitos da crise.  
 
De acordo com dados do Tesouro Nacional, em 12 meses até julho deste ano, a despesa 
com ambos os seguros foi de R$ 38,7 bilhões, praticamente o mesmo valor despendido 
nos 12 meses até julho de 2016, de R$ 38,5 bilhões, em valores atualizados pelo IPCA.  
 
Essas despesas chegaram ao pico de R$ 48,9 bilhões nos 12 meses terminados em julho 
de 2015, também em termos reais. No encerramento daquele ano, o gasto foi de R$ 43,2 
bilhões.  
 
Nos 12 meses até julho de 2014, foi gasto um montante similar ao registrado neste ano e 
em 2016, de R$ 38,9 bilhões, em valores corrigidos pelo IPCA. Enquanto o gasto se 
mantém, o total de trabalhadores segurados que receberam o benefício caiu 15%, de 8,44 
milhões em 2014 para, para 7,67 milhões em 2015 e 7,18 milhões em 2016, segundo 
dados do Ministério do Trabalho.  
 
No primeiro semestre de 2017, último dado disponível, o total de segurados é 10% menor 
que o do mesmo período do ano passado. Desde o ano 2000, em apenas quatro ocasiões 
houve queda no número de benefícios concedidos: em 2004 (-3,21%), 2012 (-0,77%), 
2015 (-9,14%) e 2016 (-6,36%).  
 
Uma explicação para a manutenção dos gastos no nível de 2014, em vez de uma queda, é 
o reajuste dos benefícios pelo salário mínimo e a alta rotatividade, uma característica do 
mercado de trabalho do país.  
 
As novas regras de concessão entraram em vigor em junho de 2015 sob a Lei 13.134. Na 
época, a equipe econômica do então ministro da Fazenda Joaquim Levy buscava cortar 
despesas para fechar as contas do ano.  
 
Agora, com a expectativa de retomada do emprego formal, economistas se dividem quanto 
ao futuro desse gasto. Eles acreditam, no entanto, que ele foi controlado. 
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"O gasto poderia ter subido mais não fossem as novas regras", afirma Leonardo Costa, 
economista da Rosenberg, para quem a tendência é de queda nas concessões diante da 
melhora do emprego. Ele lembra que as normas visavam compensar a alta rotatividade da 
mão de obra ao exigir mais tempo de trabalho para obter o benefício.  
 
Na visão de Luiz Castelli, da GO Associados, se em 2015 a restrição de acesso ajudou a 
reduzir a despesa, existe a possibilidade de que esse gasto aumente na medida em que o 
mercado formal de trabalho se recupere. Para ele, o problema é justamente a rotatividade.  
 
"É uma questão estrutural do mercado de trabalho brasileiro, em que o trabalhador, de 
baixa qualificação em sua maioria, costuma mudar de emprego com mais frequência", diz. 
E a retomada da economia pode fazer com que a troca constante de emprego aumente, 
como foi visto em anos anteriores a 2015.  
 
O especialista em relações do trabalho Rodolfo Torelly tem a mesma visão e diz que 
embora os primeiros acessos ao seguro tenham sido dificultados, a rotatividade da mão de 
obra, apesar de ter caído durante a crise, mantém em nível elevado o número de 
benefícios concedidos.  
 
Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que a 
média de demissões mensais, de 1,54 milhão em 2015, caiu para 1,3 milhão em 2016. 
Neste ano, essa média caiu um pouco mais, para 1,2 milhão até julho, ainda assim um 
nível considerado alto por ele.  
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Ex-secretário de Políticas Públicas do Emprego do Ministério do Trabalho, Torelly é um 
crítico da medida que restringiu o recebimento do seguro. "O governo dificultou o acesso 
justamente quando o mercado de trabalho estava em seu pior momento", afirma.  
 
Quando a lei que altera as regras foi sancionada, no segundo trimestre de 2015, a taxa de 
desemprego era de 8,6%. O país tinha então 8,35 milhões de pessoas desempregadas. A 
taxa atingiria o recorde de 13,7% no primeiro trimestre deste ano, com 14,2 milhões de 
desempregados, um aumento de 70% no período. O mercado formal, segundo o Caged, 
perdeu 1,54 milhão de vagas em 2015, e 1,32 milhão em 2016. Nesses dois anos, o 
número de concessões de seguro-desemprego caiu 15%. O de beneficiários do seguro-
defeso recuou 50%.  
 
A Lei 13.134 tornou mais difícil obter o seguro-desemprego para quem acessa o benefício 
nas duas primeiras vezes. Na primeira solicitação, o trabalhador deve ter recebido salário 
em pelo menos 12 dos 18 meses anteriores à dispensa. Na segunda, é preciso ter 
recebido pelo menos em 9 dos 12 meses anteriores; e na terceira, basta o recebimento 
nos seis meses anteriores à demissão.  
 
A quantidade de solicitações também passou a definir o número de parcelas a serem 
recebidas. No primeiro pedido, para se receber quatro parcelas, deverão ser provados no 
mínimo 12 meses de vínculo empregatício; para cinco parcelas, serão necessários ao 
menos 24 meses de vínculo.  
 
No caso do seguro-defeso, passou-se a exigir o registro de pescador profissional durante 
pelo menos três anos. O pescador tem que provar que exerce a atividade de forma 
exclusiva e ininterrupta. O pagamento foi limitado a cinco meses e não se pode receber o 
benefício mais de uma vez no ano. 
 
 
 

Produção industrial volta a crescer em agosto, diz CNI  
 
Por Lucas Marchesini  

A produção industrial avançou em agosto, de acordo com a Sondagem feita pela 
Confederação Nacional da Indústria. O índice que sintetiza a evolução do setor subiu para 
54,8 pontos em agosto, de 50,5 pontos em julho. Em agosto de 2016, ele foi de 50,8 
pontos.  
 
Acima da linha divisória dos 50 pontos, o indicador mostra aumento na produção na 
comparação com o mês anterior. O resultado "dá sequência aos bons resultados 
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apresentados em julho e afasta algumas preocupações sugeridas pela última edição da 
pesquisa", avaliou, em nota, a CNI.  
 
Já o indicador da evolução do número de empregados na indústria foi de 49,1 pontos no 
último mês, ante 48,2 pontos em julho, sinalizando que o emprego no setor caiu em agosto 
com menor intensidade do que a verificada no mês anterior, já que ambos estão abaixo 
dos 50 pontos.  
 
O percentual médio de Utilização da Capacidade Instalada (UCI) subiu para 67% no mês 
passado ante resultado de 65% em julho. Em agosto do ano passado, ela era de 66%.  
 
O indicador relativo à utilização de capacidade efetiva-usual, que considera o UCI comum 
para o mês, fechou maio em 43,4 pontos, frente a 40,9 pontos em julho. Ou seja, a 
diferença entre a utilização da UCO em relação ao usual foi menor em agosto do que 
julho.  
 
Já o índice de evolução de mercadorias estocadas foi de 49,5 pontos no último mês. Em 
julho, esse indicador foi de 51,1 pontos. Esse resultado fez com que o indicador de 
estoques planejados passasse para 50 pontos, ante 51 pontos em julho. Resultados 
abaixo da linha dos 50 pontos indicam estoques menores do que os planejados "Os 
estoques estão no nível planejado pelas empresas. A queda reverte todo o crescimento 
observado ao longo do ano", pontuou a CNI. A pesquisa da CNI foi feita com 2,376 mil 
empresas de todo o país entre os dias 1 e 15 de setembro. 
 
 

Acordos extrajudiciais e nova CLT são bons para quem?  
 
Por Rogerio Pinheiro  

A famigerada reforma trabalhista, materializada por meio da lei 13.467/2017, tratou de 
vários temas, não somente envolvendo a normatização das relações de trabalho, no 
campo individual, coletivo e sindical, como também tratou de temas processuais, ou seja, 
relacionados ao funcionamento da Justiça do Trabalho e ao andamento dos processos que 
nela tramitam. Não por acaso, um projeto que começou com cerca de uma dezena de 
artigos, terminou com uma lei que conta com uma centena de dispositivos.  
 
Dentre os temas tratados, especificamente envolvendo os aspectos processuais, para 
efeito do presente texto, dois merecem destaque, até por guardarem uma relação íntima 
entre si. Ambos se relacionam com a resolução de disputas pela via conciliatória e, ao 
mesmo tempo, exigem atenção com a formação técnica na matéria, no sentido da 
aquisição da capacidade de negociar acordos trabalhistas.  
 



 

5 

O primeiro aspecto a merecer consideração consiste na criação de mecanismo 
denominado "jurisdição voluntária trabalhista". Tal solução, prevista no art. 855-B e 
seguintes da CLT, permite que acordos firmados fora do Poder Judiciário sejam 
submetidos à homologação do juiz do Trabalho. E com isso, tais acordos podem ganhar o 
status de imutabilidade, assegurando que nada mais seja devido pelo ex-empregador ao 
empregado. Obviamente que tal condição exige bastante cuidado e atenção, 
principalmente por parte do juiz responsável pela homologação.  
 
O brasileiro não descobriu ainda os benefícios de uma negociação bem feita, onde 
todos os lados saem satisfeitos  
 
Outro tema importante consiste na quebra da necessidade de que o preposto ou 
representante empresarial que comparece à audiência na Justiça do Trabalho seja 
empregado da empresa. O Tribunal Superior do Trabalho (TST) havia estabelecido na 
Súmula 377 que tal condição seria indispensável.  
 
Com a reforma trabalhista, que acrescentou o § 3º no artigo 843 da CLT, não se faz mais 
necessário que o preposto seja empregado da empresa. Na prática, surge então uma nova 
categoria: a do preposto profissional. Uma figura que prestará o serviço de maneira 
concomitante para várias empresas diferentes, sem ter vínculo com nenhuma.  
 
E qual a relação entre os dois temas e a resolução de disputas pela via da conciliação, 
bem como a necessidade de se investir em formação técnica para negociar acordos 
trabalhistas?  
 
Não obstante todas as críticas que se possam fazer a tais alterações, inclusive no sentido 
de que seriam mais voltadas a beneficiar as empresas em detrimento do interesse dos 
empregados, o fato é que ambas implicam a ampliação dos espaços e possibilidades de 
busca de consensos para a solução de conflitos trabalhista. E isso, naturalmente, exige 
toda atenção e cuidado para que os referidos mecanismos não resultem em abusos, 
lesões e prejuízos, principalmente à parte tida por mais fraca, ou seja, o trabalhador.  
 
No que tange a jurisdição voluntária, o fato é que ela traz mais um ambiente para que as 
partes discutam uma solução de consenso, a qual pode ganhar maior segurança e 
consistência, ao contar com chancela judicial.  
 
Da mesma maneira, com a possibilidade da profissionalização do preposto, é possível que 
as empresas contem com pessoas mais qualificadas para sentarem na mesa das salas de 
audiências, com o espírito de construir acordos e soluções de consenso. Obviamente que 
isso pressupõe que esse preposto seja qualificado para tanto. Isto é, que não se trate 
apenas de um preposto de instrução, que saberia se portar diante de um interrogatório, 
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mas também de um preposto de conciliação, o qual saberia participar de uma negociação 
em sala de audiência.  
 
Essas mudanças podem ser consideradas como uma forma de fomento aos meios de 
solução adequada de disputas, mais especificamente envolvendo a conciliação, como 
alternativa para solução de conflitos trabalhistas. No entanto, o grande desafio é criar 
condições para a construção e negociação de soluções que possam gerar ganhos mútuos 
e sejam percebidas como justas e satisfatórias. Isto sem contar a observância de 
parâmetros éticos, principalmente no sentido de evitar fraudes e lesões, inclusive enquanto 
condição de sobrevivência de tais mecanismos.  
 
Para tanto, um caminho fundamental é investir em formação técnica voltada à negociação. 
Somente dessa forma será possível firmar acordos em que ambas as partes saiam 
ganhando. Existem várias construções na área da negociação, principalmente envolvendo 
estratégias e técnicas de negociação cooperativa, que podem promover o mencionado 
resultado. O importante é o reforço da percepção de que uma solução justa e adequada é 
sempre possível.  
 
Porém, para isto uma condição é fundamental: trata-se do domínio técnico do tema. A 
negociação não faz parte da cultura acadêmica brasileira, principalmente dos cursos de 
Direito. Pouca atenção é dada ao assunto no âmbito da formação corporativa. O brasileiro 
não descobriu ainda os benefícios de uma negociação bem feita, onde todos os lados 
saem satisfeitos.  
 
No âmbito do Poder Judiciário trabalhista, a conciliação antes do início do processo judicial 
é de grande valia. Na Semana Nacional de Conciliação Trabalhista do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) deste ano foram homologados 18218 acordos no valor de R$ 523,8 
milhões. Ou seja, são mais de 18 mil processos que não tramitarão mais na Justiça. A 
economia para os cofres públicos é até difícil de calcular.  
 
Portanto, o grande desafio, principalmente para as empresas que pretendem se valer das 
novidades para a solução de conflitos criadas pela reforma trabalhista, é contar com 
pessoas qualificadas para a construção de consensos e negociações de acordo.  
 
Com capacitação há ganhos mútuos, tanto para as empresas quanto para os 
trabalhadores, e o mecanismo não falha.  
 
Rogerio Neiva Pinheiro é juiz do Trabalho, juiz auxiliar da vice-presidência do TST, mestre em 
psicologia (UnB) e especialista em negociação de conflitos trabalhista. 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 28/09/2017) 



 

7 

 
 
 

Nova CLT vai mudar a dinâmica das contratações temporárias 
 
Varejo. Com reforma, tradicional 'bico de fim de ano' perde força e dá lugar à vaga intermitente a 
partir de 2018; este ano, incertezas com aplicação das normas manterá contrato convencional 

 

São Paulo - Este ano será o último das contratações temporárias como conhecemos. Com 
a entrada em vigor da reforma trabalhista, em 12 de novembro, a perspectiva para 2018 é 
que a nova lei altere a dinâmica dos empregos sazonais e que boa parte da demanda seja 
suprida pelo regime intermitente. 
 
Neste Natal, as incertezas em relação a nova legislação ainda manterão as vagas 
centradas no contrato temporário. "No médio prazo, com o amadurecimento das regras, 
veremos uma mudança na dinâmica das contratações para datas comemorativas", afirma 
o assessor jurídico da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de 
São Paulo (FecomercioSP), Lázaro José de Sá. 
 
De acordo com ele, o regime do trabalho intermitente, que permite que o empregador 
contrate por dia ou hora - dependendo da necessidade da loja -, deve suprir as demandas 
sazonais, substituindo em grande parte os contratos temporários. 
 
Para as empresas, explica, será mais interessante formar uma base de profissionais 
contratados pela 'jornada flexível' e que serão acionados apenas nas datas sazonais, já 
que o contrato traz vantagens em relação ao temporário.  
 
A modalidade, por exemplo, gera um vínculo maior entre a companhia e o funcionário, 
garantindo que a empresa tenha um trabalhador mais produtivo sem incorrer em um 
excesso de gastos com encargos trabalhistas.  
 
Em outras palavras, o trabalhador intermitente será mais especializado na função, já que 
atuará de forma constante com a rede. 
 
"Do ponto de vista de produtividade e fidelidade o regime intermitente tende a ser mais 
benéfico. No temporário muitas vezes o profissional que trabalhou no ano passado não 
está mais disponível ou foi para o concorrente; no intermitente cria-se um vínculo entre 
empresa e trabalhador", afirma o chefe da divisão econômica da Confederação Nacional 
do Comércio (CNC), Fabio Bentes. 
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As mudanças que a reforma deve impor em relação ao trabalho temporário têm sido 
discutidas pela Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem), entidade que 
reúne as empresas de recursos humanos (RH) que atuam no segmento. A visão da 
associação é que o surgimento do regime intermitente não deve roubar espaço do setor.  
 
Segundo o diretor de desenvolvimento estratégico da Asserttem, Evando de Souza, a 
tendência é que as companhias que oferecem hoje o trabalhado temporário passem a 
oferecer também a modalidade do contrato intermitente. 
 
"As empresas do nosso setor disponibilizam serviços de acordo com a necessidade dos 
clientes. À medida que o trabalho intermitente ganhe espaço, a própria atividade deve 
abraçar esse mercado", explica Souza. 
 
Incertezas 
 
Para este ano, as mudanças ainda não devem gerar um impacto significativo no mercado. 
As incertezas em relação a nova modalidade, que pode sofrer alterações por Medida 
Provisória (MP) até novembro, têm deixado o empresariado receoso em relação a realizar 
as contratações para dezembro já com o regime intermitente.  
 
O diretor comercial da Sketch, Alexandre Tavares, conta que a empresa chegou a discutir 
contratar as vagas para este Natal com as novas regras, mas achou mais prudente 
esperar o ano que vem. 
 
"Sabemos que pelo regime intermitente os vendedores podem trabalhar só alguns dias por 
semana ou algumas horas do dia, o que seria muito interessante para o comércio, mas 
achamos prudente esperar. Ainda está um pouco incerto." 
 
Em linha com a visão do executivo, o presidente da Chilli Beans, Caito Maia, afirma que a 
empresa tem interesse em realizar contratações pela 'jornada flexível', mas que a marca 
está analisando mais a fundo a questão.  
 
"Alguns pontos ainda não estão totalmente claros, mas acreditamos sim que esse contrato 
trará uma série de benefícios para o nosso setor", afirma. 
 
A visão das duas empresas parece ser um consenso no mercado. O diretor de relações 
institucionais da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), Luís Augusto 
Ildefonso, e Lázaro, da FecomercioSP, apontam que, de modo geral, ainda há uma 
incerteza em relação a nova lei.  
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O mais provável, segundo eles, é que a maioria dos empresários do comércio e serviços 
aguarde um amadurecimento maior para começar a contratar pela nova modalidade.  
 
"Podemos ter alguns empresários se aventurando e contratando pelo trabalho intermitente, 
mas a grande maioria deve optar pelo contrato temporário", afirma o assessor jurídico da 
FecomercioSP. 
 
Número de contratações 
 
Se os impactos da reforma trabalhista devem ficar apenas para o ano que vem, a melhora 
da economia, por sua vez, já deve surtir um efeito no mercado de temporários ainda este 
ano.  
 
A previsão da CNC é que o número de vagas abertas para o Natal seja 10% maior do que 
o registrado na data do ano passado. 
 
No total, 73,1 mil temporários devem ser contratados este ano no varejo, para suprir o 
aumento da demanda com as festividades do final do ano. Embora superior ao número do 
ano passado, o montante ainda está muito abaixo do patamar de antes da crise.  
 
Em 2013, pico de contratações, mais de 123 mil foram admitidos (veja no gráfico). "Para 
voltarmos a esse nível precisaríamos não só de um resultado bom, mas de uma sequência 
de anos bons, como tivemos de 2010 a 2013", diz Bentes.  
 
Ele pontua, contudo, que um indicador positivo da pesquisa é a taxa de efetivação, que 
deve retomar a um índice próximo do normal, de 35%. 
 
Na Chilli Beans e na Sketch a perspectiva para as contratações de dezembro também são 
positivas. O varejista de óculos, por exemplo, prevê admitir cerca de 700 trabalhadores 
temporários, ou 10% a mais do que as contratações do ano passado. 
 
Já a Sketch afirma que deve contratar 20% a mais este ano, totalizando 120 temporários. 
"Tivemos um ótimo Dia dos Pais e estamos bem animados para o Natal", afirma Tavares.  
 
Segundo ele, a perspectiva da empresa para a data é de um crescimento nas vendas em 
torno de 20% a 30%, frente 2016. 
 
Em relação ao varejo como um todo, a CNC prevê que as vendas do Natal deste ano 
cresçam cerca de 4,3%, após recuar 4,9% e 5% em 2016 e 2015. 
 
Pedro Arbex 
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Taxa de desemprego na região metropolitana de SP diminui 
 
- A taxa de desemprego nos 39 municípios da região metropolitana de São Paulo passou 
de 18,3% em julho, para 17,9% da População Economicamente Ativa (PEA) em agosto. A 
queda no mês passado representa um recuo de 2,2%. 
 
Desde maio, têm-se registrado ligeiras quedas na taxa, segundo a Pesquisa de Emprego e 
Desemprego (PED) do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese) e Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Fundação 
Seade), que foi divulgada ontem (27). 
 
No entanto, as chances de se encontrar um emprego estão abaixo do verificado nos dois 
últimos anos.  
 
Em agosto de 2016, havia 17,2% de desempregados e, em 2015, 13,9%. No oitavo mês 
deste ano, foram estimadas 1,988 milhão de pessoas desempregadas, número inferior a 
julho em 63 mil pessoas. 
 
Apesar de as empresas terem demitido mais do que contrataram, o desemprego diminuiu 
porque 102 mil pessoas saíram do mercado de trabalho por motivos diversos. O saldo de 
postos criados ficou negativo (-0,4%) com o fechamento de 39 mil vagas. 
 
O pior quadro foi constatado no comércio, que efetuou um corte de 61 mil empregados (-
3,7%). A indústria, por sua vez, eliminou outros 15 mil trabalhadores (-1,1%).  
 
Os efeitos só não foram maiores porque as contratações superaram as demissões na 
construção civil e nos serviços. Na construção, surgiram 7 mil empregos, alta de 1,2% e, 
nos serviços, 40 mil, um aumento de 0,7%. 
 
A pesquisa aponta ainda que o setor público enxugou mais o seu quadro de pessoal (-
4,3%) do que o setor privado (-0,3%) e que houve uma melhora na qualidade dos 
empregos criados. Os contratos sem carteira assinada caíram 1,6% e manteve-se 
praticamente estável o número de trabalhadores registrados (-0,1%). 
 
O Dieese registra ainda, conforme divulgado ontem, queda de 2% no total de autônomos e 
crescimento de 2,8% nas oportunidades de emprego doméstico. /Agência Brasil 
 
 
 
(Fonte: DCI – 28/09/2017) 
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DECISÕES 
 

 
 

Indenização a gestante  
 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) condenou a Léo Madeiras, Máquinas & Ferragens, 
de Santo André (SP), a pagar indenização a uma empregada que engravidou no período 
de aviso-prévio. A decisão da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) 
considera que o tempo de aviso prévio integra o contrato de trabalho e, portanto, a 
concepção ocorreu durante a sua vigência - o que garante o direito à estabilidade 
provisória de gestante (E-ED-RR-124700- 79.2010.5.02.0434). Dispensada do emprego 
em 24 de maio de 2010, com aviso-prévio indenizado, ela realizou exame dois dias depois, 
em 26 de maio, que apresentou resultado negativo para gestação. Mas no dia 23 de junho, 
a gravidez foi constatada por ultrassonografia. Ao indeferir o pedido de indenização 
estabilitária, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de São Paulo registrou que a empresa 
não demitiu a empregada por causa da gravidez, que, no seu entendimento, seria o que a 
norma visaria a coibir. A 8ª Turma do TST, por sua vez, não conheceu do recurso de 
revista da trabalhadora.  
 
 

Abandono de emprego  
 
A Subseção II Especializada em Dissídios Individuais (SDI-2) do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) não admitiu recurso (número não divulgado) interposto pelo Banestes 
Seguros (Banseg) contra a decisão que manteve ordem de reintegrar um ex-empregado 
portador de doença mental. Ele foi dispensado por justa causa por abandono de emprego. 
Mas, em tutela antecipada, o juízo de primeiro grau determinou sua reintegração. 
Contratado em maio de 2012 como regulador de sinistro de automóveis, o empregado foi 
demitido em agosto de 2014, acusado de abandonar o emprego após o fim de uma licença 
previdenciária. Na ação contra a seguradora, ele disse que começou a desenvolver quadro 
delirante a partir de dezembro, com distúrbio de pensamento, desorientação, 
agressividade e insônia. Afastado pelo INSS, recebeu alta em abril de 2013, mas, 
submetido a exame de retorno, o médico atestou que ele não tinha condições de retornar 
ao serviço. A situação perdurou até agosto de 2014, quando recebeu nova alta 
previdenciária. Na tentativa de prorrogar o benefício, o empregado entrou com recurso 
administrativo, mas o INSS, mesmo reconhecendo a gravidade da doença (esquizofrenia), 
negou a prorrogação. 


