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Reajustes salariais batem taxa de inflação pelo 3º mês seguido  
 
Por Camilla Veras Mota  
Com a inflação mais comportada, os reajustes salariais negociados no país tiveram em 
março o terceiro mês consecutivo de avanço. Depois de registrarem alta real de 0,1% em 
janeiro e de 1,1% fevereiro, acordos e convenções coletivas de março aumentaram 1,8% 
na mediana de 157 documentos homologados pelo Ministério do Trabalho. Nominalmente, 
o aumento variou pouco, passando de 6,6% em fevereiro para 6,5% em março.  
 
Com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) a 4,7% nos 12 meses até 
fevereiro  válido para categorias com database em março , a proporção de correções 
abaixo da inflação foi de 12,9% no período, a menor em dois anos, segundo o boletim 
Salariômetro, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). No ano passado, os 
reajustes tiveram perda real nos três primeiros meses do ano e, entre abril e dezembro, 
coincidiram com o INPC. 
 

 
 
Os autores do estudo observam que o índice deve continuar desacelerando até agosto, 
quando chegaria a 3,03% no acumulado em 12 meses, conforme projeções do Banco 
Central. Nos meses seguintes, voltaria a acelerar, atingindo 4,29% em dezembro. Essa 



 

2 

dinâmica, avaliam, dá "espaço para a continuidade dos aumentos reais, apesar da 
recessão". A mediana dos pisos salariais acordados em março foi de R$ 1.021,00, pouco 
acima do salário mínimo (R$ 937).  
 
Condomínios e edifícios lideram as categorias com maiores reajustes, com ganho real de 
1,42%, seguida por bancos e serviços financeiros, 0,44%, e vigilância e segurança 
privada, 0,42%. Nos segmentos com maiores perdas reais estão extração e refino de 
petróleo (4,62%), empresas jornalísticas (1,87%) e refeições coletivas (1,04%).  
 
Na análise por Estado, o único com balanço positivo, conforme a mediana dos últimos 12 
meses, é o Ceará, com 0,17% de aumento real. As maiores perdas foi registrada no Acre, 
de 4,83%, no Amapá, 2,46%, e no Espírito Santo, 1,5%.  
 
O boletim também chama atenção para a queda no volume de acordos de redução de 
jornada de trabalho, também acompanhados pelo Sistema Mediador do Ministério do 
Trabalho. Em março, foram contabilizados três documentos, dois com redução 
proporcional dos salários e um através do Programa Seguro Emprego (PSE), que, com a 
ajuda de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), reduz o corte proporcional 
nas remunerações dos trabalhadores afetados.  
 
O balanço de 12 meses mostra que, dos 248 acordos coletivos com redução salarial 
negociados nos últimos 12 meses, 64, 25,8%, utilizaram o programa lançado em 2015 e 
batizado de Programa de Proteção ao Emprego (PPE). 
 
 
 
TST define que empresa não pode exigir antecedentes  criminais  
 
Por Adriana Aguiar  
As empresas não podem exigir certidão de antecedentes criminais de candidatos a 
emprego  salvo algumas exceções , sob pena de ter que pagar indenização por danos 
morais ao trabalhador. O entendimento foi firmado pela Subseção I Especializada em 
Dissídios Individuais (SDI1), responsável por consolidar a jurisprudência do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST).  
 
A questão foi analisada por meio de um incidente de recurso de revista repetitivo e, a partir 
de agora, a orientação deve ser seguida pelas instâncias inferiores. Segundo a tese 
definida, só não caracteriza dano moral a exigência de certidão de antecedentes criminais 
para casos previstos em lei (vigilantes, por exemplo), situações em que se justifica o 
pedido pela natureza do ofício ou quando o cargo exige especial "fidúcia" (confiança).  
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Como exemplos, os ministros citaram os empregados domésticos, cuidadores de menores, 
idosos ou deficientes (em creches, asilo ou instituições afins), motoristas rodoviários de 
carga, empregados que trabalham no setor da agroindústria no manejo de ferramentas de 
trabalho perfurocortantes, bancários e afins, trabalhadores que atuam com substâncias 
tóxicas, entorpecentes e armas ou trabalhadores que atuam com informações sigilosas.  
 
Salvas essas exceções, os ministros entenderam que a exigência de certidão de 
antecedentes criminais caracteriza o dano moral, independentemente de o candidato ao 
emprego ter ou não sido admitido.  
 
Na quintafeira, a SDI1 analisou dois processos. Um deles envolve um recurso de um ex-
trabalhador de telemarketing da AeC contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho 
(TRT) da Paraíba, que negou indenização por danos morais pela exigência de atestado de 
antecedentes criminais. O trabalhador, que foi admitido e mantido no emprego por mais de 
seis meses, alegou que a exigência feriu sua intimidade e dignidade e deveria ser 
indenizado em R$ 30 mil.  
 
Outro caso envolve um recurso de um extrabalhador da Alpargatas contra decisão também 
do TRT de Paraíba, que manteve sentença a favor da empresa. O juiz Sérgio Cabral dos 
Reis, da 4ª Vara do Trabalho de Campina Grande (PB), entendeu que a conduta da 
empresa é razoável e não implica desrespeito à dignidade e intimidade do trabalhador. 
"Em tempos de violência, como regra, é direito do contratante saber com quem está 
contratando, sendo a exigência das mais diversas espécies de certidões prática 
costumeira na realização dos negócios jurídicos", diz na decisão.  
 
As companhias alegavam nos processos que esses dados são públicos e podem ter 
acesso a essas informações sem solicitar ao candidato. Por isso, não se poderia falar em 
dano moral.  
 
O relator dos processos, ministro Augusto César Leite de Carvalho, elaborou um voto a 
favor da indenização por danos morais de forma mais abrangente. Para ele, a informação 
sobre antecedentes criminais está relacionada à vida do trabalhador, que tem direito à 
privacidade e ao esquecimento. A exceção, segundo ministro, só caberia para cuidadores 
de crianças e idosos.  
 
O ministro João Oreste Dalazen, porém, flexibilizou um pouco o entendimento ao elencar 
outras exceções, que sofreram alterações sugeridas por alguns ministros e resultaram na 
tese final, seguida pela maioria. O ministro Aloysio Corrêa da veiga entendeu que simples 
fato de exigir certidão de antecedentes não gera dano moral. Ele foi seguido por mais três 
ministros. Contudo, ficou vencido. Agora esses processos devem voltar novamente para a 
pauta da SDI1, na próxima sessão, para que seja aplicada a tese aos casos concretos e 
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definir os valores de indenização. A advogada Karine Loschiavo, do Peixoto & Cury 
Advogados, que acompanhou o julgamento, afirma que o entendimento encerra a 
divergência que havia no TST sobre o tema e deve ser aplicado aos demais casos. 
"Apesar de acreditar que não há prejuízo ao trabalhador, já que esses dados são públicos, 
a maioria dos ministros foi contrária à essa tese", diz.  
 
Procurada pelo Valor, a assessoria de imprensa da AeC informou por nota que a empresa 
" tinha o cuidado de exigir antecedentes criminais dos funcionários por conta do grande 
número de contratações que realiza constantemente e porque parte desses colaboradores 
têm acesso a dados sigilosos dos clientes. Há três anos, a empresa optou por deixar de 
fazer essa exigência, dando sempre votos de confiança aos mais novos contratados". Já a 
Alpargatas informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que "não se manifesta 
sobre ações judiciais em andamento". 
 
 

Destaques  
 
Por Revista de bolsa  
 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) não conheceu de recurso do Ministério Publico do 
Trabalho (MPT) contra decisão que afastou a ocorrência de violação à intimidade de 
empregados da fábrica da Unilever Brasil Gelados do Nordeste, em Jaboatão do 
Guararapes (PE), que tinham bolsas e mochilas revistadas ao fim da jornada. No 
entendimento mantido pela 5ª Turma (RR120837.2013. 5.06.0142), a conduta da empresa 
não configurou dano moral coletivo, uma vez que o procedimento era realizado de modo 
impessoal, geral e sem contato físico ou exposição da intimidade dos trabalhadores. De 
acordo com os autos, a revista ocorria por meio de sorteio, feito com bolas verdes e 
vermelhas numa sacola na portaria. Os empregados que pegassem a bola verde eram 
liberados, e os que sorteassem a vermelha eram encaminhados a uma sala para que 
esvaziassem as bolsas para a revista. Segundo a Unilever, a medida foi tomada após a 
constatação de furtos de bens da empresa, como pequenos objetos e produtos fabricados 
na unidade (sorvetes e picolés). Ao não conhecer do recurso do MPT ao TST, o relator, 
ministro Guilherme Caputo Bastos, ressaltou que a jurisprudência tem mantido o 
entendimento de que a revista realizada de modo impessoal, geral, sem contato físico ou 
exposição da intimidade, não submete o trabalhador a situação vexatória ou caracteriza 
humilhação. 
 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 24/04/2017) 
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(Fonte: Estado de SP – 22/04/2017) 



 

6 

 

 
 

Contribuição para a Previdência resiste a alta do d esemprego 
 
JOANA CUNHA DE SÃO PAULO 
ÁLVARO FAGUNDES EDITOR-ADJUNTO DE "MERCADO" 
A carteira de trabalho deixou de ser uma realidade para metade dos brasileiros que 
sobreviveram à crise econômica, mas nem assim o sonho da aposentadoria perdeu força. 
De acordo com as estatísticas do IBGE, o grupo que trabalha sem carteira assinada 
chegou no fim do ano passado à marca de 50% da população ocupada no Brasil, pela 
primeira vez em cinco anos. 
 
A onda de demissões dos últimos dois anos fez crescer o número de pessoas que 
trabalham por conta própria, abrindo seus próprios negócios ou atuando sem registro. 
 
Embora a tendência nessas formas de trabalho seja a informalidade, o que se viu foi um 
aumento do número de pessoas que contribuíram para a Previdência Social. 
 
Dos pouco mais de 90 milhões de trabalhadores brasileiros (com e sem carteira), 65% 
contribuíram para a Previdência no quarto trimestre do ano passado, mais do que os 62% 
de quatro anos antes. 
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Em números absolutos, a alta foi de 56 milhões de trabalhadores para quase 59 milhões 
no mesmo intervalo. 
 
"O senso comum leva a pensar que seria o contrário", diz Cimar Azeredo, coordenador de 
Trabalho e Rendimento do IBGE. "Mas, embora a crise tenha levado ao desemprego, a 
contribuição manteve o ritmo de crescimento." 
 
Segundo ele, trata-se de um movimento gradual, que evolui à medida que a população 
"ganha acesso à educação e à informação sobre a importância de contribuir". 
 
Entre os trabalhadores por conta própria, que hoje reúnem 22 milhões de pessoas 
-de ambulantes a consultores-, a parcela dos que contribuem cresceu de 23% em 2012 
para 31% no fim de 2016. 
 
Para quem trabalha sem registro em carteira, o aumento na parcela de contribuintes foi de 
quase 11% para 15% nos últimos cinco anos. 
 

 
 
O movimento se repete entre os empregadores, em que a parcela de pessoas que 
contribuem para a Previdência aumentou de 69% para 78%. 
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É o caso de Mel Casagrande, que trabalhou com carteira assinada por 15 anos na 
companhia aérea TAM, mas foi demitida em um corte promovido durante a recessão. 
"Chorei três dias e levantei depois pensando que era hora de colocar em prática um sonho 
de negócio engavetado por muito tempo", conta. 
 
Casagrande abriu uma pequena loja de roupas femininas no ano passado e decidiu agora 
expandir para vender também peças de decoração. 
 
GERAÇÃO 
 
Trata-se de uma questão cultural, segundo o professor Bruno Ottoni, da FGV. "O indivíduo 
que passou pelo emprego formal está acostumado, entende que o benefício existe e tem 
motivação para continuar", diz. "O que estava no mercado informal se desmotiva, 
principalmente agora que a lei vai mudar." 
 
A professora do Ibmec/RJ Ylana Miller pondera que a Previdência pode sofrer um "impacto 
geracional", intensificado pela reforma em discussão no Congresso, dificultando a 
conquista do benefício. "Essa nova geração não vê mais tanto valor em contribuir porque 
não tem uma contrapartida adequada. Por isso vemos crescer a tendência de preferência 
por uma previdência privada", diz. 
 

 
 
 
(Fonte: Folha de SP – 24/04/2017) 


