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Taxa de desemprego é de 12,4% no terceiro trimestre, aponta IBGE  
 
Por André Ramalho RIO - A taxa de desemprego no Brasil encerrou o terceiro trimestre em 
12,4%, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
divulgados nesta terça-feira. O país encerrou o período com 13 milhões de 
desempregados, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O 
resultado foi melhor do que o registrado no segundo trimestre, quando o desemprego 
atingiu a marca de 13% da força de trabalho, e veio exatamente em linha com a média das 
estimativas de 25 instituições financeiras e consultorias ouvidas pelo Valor Data. O 
intervalo das projeções ia de 12,3% a 12,7%.  
 
A taxa de desemprego permanece, contudo, 0,6 ponto percentual acima do apurado pelo 
IBGE no mesmo período do ano anterior (11,8%). A população desempregada — formada 
por pessoas que procuraram emprego sem encontrar — cresceu 7,8% de julho a 
setembro, na comparação com igual intervalo de 2016 (939 mil a mais). Frente ao segundo 
trimestre, houve recuo, de 3,9% (524 mil de pessoas). Já a população ocupada 
(empregada) era de 91,3 milhões no terceiro trimestre, aumento de 1,6% frente ao mesmo 
período de 2016. Isso significa 1,5 milhão de pessoas a mais. Perante o segundo trimestre 
deste ano, houve aumento de 1,2%, o que significa 1,1 milhão de pessoas a mais 
trabalhando. 

 
 

(Fonte: Valor Econômico – 31/10/2017) 
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Governo reduz projeção de salário mínimo para 2018 para R$ 965 
 

Segunda revisão para baixo no ano é motivada por mudança na projeção do INPC, que passou de 
4,3% para 4,2%; déficit da Previdência previsto para o ano que vem ficou R$ 11,6 bi menor 
 
Eduardo Rodrigues, Lorenna Rodrigues e Idiana Tomazelli, O Estado de S.Paulo 

BRASÍLIA - O governo reduziu mais uma vez a projeção para o salário mínimo em 2018. O valor 
esperado para o ano que vem passou de R$ 969 para R$ 965, segundo informou nesta segunda-
feira o Ministério do Planejamento. Foi a segunda vez que o governo revisou para baixo a projeção 
neste ano. Em agosto, o valor previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do ano que vem, 
que era de R$ 979, já havia passado para R$ 969. A Pasta comandada pelo ministro Dyogo 
Oliveira anunciou também que, com o aumento da projeção de alta da massa salarial e com a 
queda do valor do salário mínimo para o próximo ano, o déficit da Previdência projetado para 2018 
ficou R$ 11,6 bilhões menor. Com isso, a previsão de rombo no INSS, que era de R$ 204,4 bilhões 
no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2018, agora passa a ser de R$ 192,8 bilhões na 
mensagem modificativa que será enviada pelo governo ao Congresso Nacional. Para 2017, a 
projeção do governo é de um saldo negativo de R$ 184,2 bilhões nas contas previdenciárias.  
 
Reajuste. O salário mínimo é reajustado com base na Lei n° 12.382, de 25 de fevereiro de 2011. 
Pela regra, a cada ano, o aumento do salário mínimo corresponderá à variação do Produto Interno 
Bruto (PIB) do ano retrasado mais a inflação do ano anterior medida pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC).  Como em 2016 houve recuo no PIB brasileiro, de 3,6%, o reajuste 
do salário mínimo será calculado com base apenas na variação do índice de preços.  
 
O novo valor para o salário mínimo veio, portanto, como resultado da queda da projeção 
do governo para o INPC. Segundo informou o Ministério do Planejamento, a projeção do índice de 
preços para 2018 passou de 4,3% para 4,2%, enquanto a estimativa para 2017 caiu de 3,5% para 
3,1%. A previsão de alta do PIB para o ano que vem foi mantida, na mensagem modificativa do 
Orçamento do próximo ano que será enviada ao Congresso Nacional. Para 2017, a projeção de 
expansão do PIB segue em 0,5%. A previsão para o IPCA de 2018 também foi mantida em 4,2%, 
como já constava no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA). Para 2017, a equipe econômica 
revisou a estimativa de inflação de 3,7% para 3,5%. Juros e câmbio. O governo também alterou a 
projeção para a Taxa Selic ao fim do próximo ano, de 8% para 7,25%. Para 2017, passou de 
8,25% para 7,30%. 
 
A taxa de câmbio média esperada para o próximo ano também foi revisada e caiu de R$ 3,38 para 
R$ 3,29. Para 2017, a taxa média de câmbio passou de R$ 3,25 para R$ 3,18. O Planejamento 
também divulgou novas projeções para a alta da massa salarial nominal. Em 2018, a estimativa 
passou de 5,7% para 6,1%. Para 2017, a projeção subiu de 4,0% para 4,7%.  
 
 

 
(Fonte: Estado de São Paulo – 31/10/2017) 
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DECISÕES 
 

 
 

Direito à desconexão  
 
Um analista de suporte da Hewlett-Packard Brasil obteve, na Justiça do Trabalho, o direito 
de ser indenizado por ofensa ao "direito à desconexão".  
 
O assunto é novo para a 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que julgou um 
agravo da empresa contra a condenação (AIRR-2058- 43.2012.5.02.0464).  
 
Os ministros entenderam que o direito ao lazer do trabalhador foi suprimido em virtude dos 
plantões à distância que era obrigado a cumprir e mantiveram danos morais de R$ 25 mil.  
 
O empregado sustentou na reclamação trabalhista que o sistema de sobreaviso imposto 
pela empresa o privou do direito à desconexão ao trabalho.  
 
"Toda noite eu era acionado em média três vezes e não podia dormir corretamente, pois o 
celular ficava ligado 24 horas", afirma no processo.  
 
Para a Hewlett-Packard, houve equívoco na caracterização do sobreaviso, já que apenas 
os plantões e o uso de celular não são suficientes para a sua caracterização.  
 
Em primeira instância, o pedido de indenização foi negado.  
 
Mas o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de São Paulo proveu recurso do analista e 
condenou a empresa.  
 
"Não há como se ignorar que havia uma expectativa de o trabalhador ser chamado a 
qualquer momento", afirma o regional na decisão.  
 
"Esta expectativa retira dele a energia e a concentração que deveriam estar voltados para 
a sua vida privada". 
 
 

 
 
(Fonte: Valor Econômico – 31/10/2017) 
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Justiça Federal livra empresa de pagar 10% sobre FGTS em 
demissão 
 
TRF da 1ª Região se antecipa ao Supremo e garante ao contribuinte o direito de não recolher multa, 
que seria destinada ao governo federal, para cada empregado dispensado sem justa causa 

 
São Paulo - O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), com atuação no Distrito 
Federal, antecipou-se ao Supremo Tribunal Federal (STF) e declarou que o governo não 
pode cobrar os 10% sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) quando a 
empresa demite um funcionário. 
 
Para o especialista em direito tributário do Piazzeta e Rasador Advocacia Empresarial, 
Rascickle Medeiros, a decisão abre um precedente importante para que as companhias 
não só consigam o direito de não pagar a contribuição como até possam pedir restituição 
do que foi pago nos últimos cinco anos. "Em que pese o STF ter um recurso extraordinário 
tratando do mesmo tema, é altamente recomendável que as empresas entrem com ação 
para se desobrigarem ao pagamento", afirma. 
 
No caso, uma companhia entrou com ação na 20ª Vara Federal pedindo pela 
inexigibilidade dos 10% que as empresas pagam sobre todos os depósitos devidos no 
FGTS quando um empregado é demitido sem justa causa. O fundamento foi que ao 
contrário dos outros 40% que são pagos diretamente ao trabalhador, os 10% devidos ao 
governo foram instituídos sob uma justificativa que não se sustenta mais em 2017. A Lei 
Complementar 110/2001, que adicionou 10% de multa além dos 40% que a empresa deve 
ao empregado, veio no contexto de um rombo de R$ 40 bilhões que existia no FGTS por 
conta dos expurgos inflacionários dos planos econômicos Verão e Collor I. 
 
O juiz, Renato C. Borelli, entendeu que realmente há desvio de função na cobrança da 
contribuição depois de 2007, quando o rombo no FGTS deixou de existir. "[...] tendo sido 
amealhados recursos suficientes para o pagamento dos expurgos do FGTS relativos aos 
planos Collor e Verão, em outras palavras, tendo sido constatado o exaurimento da 
finalidade para a qual foi instituída, não há nada que justifique a manutenção da cobrança 
da citada contribuição social. [...] Dessa forma, as autoras têm direito à restituição do que 
pagaram indevidamente desde os últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 
ação, ou seja, a partir de 1º de fevereiro de 2011", apontou no acórdão. Rascickle 
Medeiros explica que as contribuições são diferentes de outros tipos de tributos como 
impostos e taxas, já que, segundo o artigo 149 da Constituição Federal, uma contribuição 
só pode ser criada com uma finalidade e um prazo específicos. 
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Na opinião do advogado, quando o Congresso votou o Projeto de Lei Complementar 
200/2012, que pretendia extinguir a contribuição, mas acabou vetado pela presidente 
Dilma Rousseff, ficou claro o desvio de função. "A presidente vetou justificando que esses 
recursos seriam necessários para financiar o Minha Casa, Minha Vida. Nada se falou 
sobre o rombo no FGTS", acrescenta o especialista. A sócia gestora do escritório de 
advocacia Castro Neves Dal Mas, Márcia Mendes, entende que o motivo para a 
manutenção da cobrança atualmente tem mais a ver com uma pressão arrecadatória do 
fisco do que com argumentos jurídicos. "A pressão existe porque passamos em um 
momento econômico ainda difícil quando olhamos para as contas públicas", avalia ela. 
 
STF 
 

A discussão já tramita no Supremo, como recurso extraordinário em regime de 
repercussão geral. Márcia observa que são altas as chances de o STF se posicionar no 
mesmo sentido da decisão do TRF do Distrito Federal e garantir o direito da empresa se 
abster de tal recolhimento. No entanto, mesmo que isso ocorra, Medeiros recomenda que 
as empresas ajuízem ações para obter já nas primeiras instâncias o direito de não recolher 
os 10% e a restituição dos valores pagos a maior nos últimos cinco anos - prazo 
prescricional para recuperação de tributos judicialmente. "Não sabemos quando o 
Supremo vai julgar a matéria nem se haverá modulação dos efeitos", ressalta. Segundo 
ele, há risco também do Supremo modular o julgamento, restringindo os efeitos para 
cobranças posteriores à decisão. "O melhor é que as empresas se blindem desses 
problemas acionando a Justiça desde já", conclui. 
Ricardo Bomfim 

 

 

Madeireira indenizará empregada 
 
- O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11) condenou uma madeireira a 
pagar R$ 20 mil em indenização para trabalhadora que sofreu acidente no trajeto de volta 
para casa feito no veículo fornecido pela empregadora. 
 
A Turma Recursal reformou a sentença que havia julgado improcedentes todos os pedidos 
da recorrente e condenou a empresa ao pagamento de indenização, adicional de 
insalubridade e honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o total da 
condenação. A autora alegou que o acidente causou danos à sua coluna e pediu 
indenização por danos morais, materiais e estéticos, bem como adicional de insalubridade 
(por motivo de exposição a ruído, calor e poeira), adicional noturno e honorários 
advocatícios. A decisão da Segunda Turma do TRT-11 ainda é passível de 
recurso./Agências 
 
(Fonte: DCI – 31/10/2017) 


