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Indústria ainda luta contra recessão, aponta CNI  
 
Por Cristiane Bonfanti  

Em meio à nova crise política que atingiu diretamente o presidente Michel Temer e que 
elevou o grau de incerteza no país, a sondagem divulgada nesta ontem pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) mostra que o setor industrial ainda encontra dificuldades para 
superar os efeitos da recessão econômica.  
 
O indicador de evolução da produção registrou uma queda significativa, de 54,8 em março 
para 41,6 pontos em abril, um valor abaixo até mesmo do fraco abril de 2016, quando esse 
índice estava em 42,4 pontos. Valores abaixo de 50 indicam retração na produção.  
 
Segundo a CNI, embora seja comum uma diminuição da atividade entre os meses de 
março e abril, a queda registrada agora foi mais intensa que o normal.  
 
Parte disso pode ser atribuída ao grande número de feriados em abril, que diminuiu o 
número de dias úteis do mês para 18, ante 23 em março. Houve também um dia de greve 
geral no mês passado, que paralisou o transporte em importantes capitais, como São 
Paulo.  
 
Os outros parâmetros medidos pela Sondagem Industrial da CNI também pioraram. O 
índice de utilização da capacidade instalada (UCI) efetiva em relação ao usual caiu de 41,2 
para 36,6 entre março e abril.  
 
Em abril do ano passado, estava em 34,7 pontos. Já em termos relativos, a utilização da 
capacidade instalada da indústria, de 65% para 63% no período. Paralelamente a isso, o 
nível de estoques aumentou.  
 
O indicador de evolução no número de empregados caiu de 47,5 pontos para 47 pontos. 
Em abril de 2016, estava em 43,3 pontos. O índice de evolução estoques subiu de 49,1 
para em 50,9 pontos.  
 
O índice de nível de estoque efetivo em relação ao planejado mantevese próximo à linha 
divisória de 50 pontos, em 50,4 pontos. A pesquisa mostrou ainda que o fraco 
desempenho da atividade econômica reduziu o otimismo dos empresários.  
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A perspectiva é de mais demissões na indústria. Em maio, o indicador de expectativa 
sobre o número de empregados caiu de 49,1 pontos para 48,7 pontos e continua abaixo 
da linha divisória dos 50 pontos, que separa o otimismo do pessimismo, informou a 
confederação.  
 
Ainda segundo a entidade, embora estejam acima dos 50 pontos, os indicadores de 
expectativas para os próximos seis meses recuaram: demanda (1,4 ponto, para 54,8 
pontos), exportações (0,8 ponto, para 53,2 pontos) e compras de matériasprimas (1,1 
ponto, para 52,6 pontos).  
 
O índice de intenção de investimentos para os próximos seis meses ficou em 46,6 pontos 
em maio, uma queda de 0,4 ponto na comparação com abril.  
 
O indicador varia de zero a cem pontos e quanto maior o índice, maior é a propensão de 
investir das empresas. "Apesar do aumento de 7,2 pontos na comparação com o ano 
passado, as intenções de investir seguem baixas", diz nota da CNI. 
 
 
 

Destaques  
 
Penhora de salário  
 
A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve decisão do Tribunal de Justiça 
de São Paulo (TJSP) que determinou a penhora de 10% do salário do locatário para 
pagamento de aluguéis atrasados há mais de uma década e respectivos encargos. A 
decisão (REsp 1547561) foi unânime.  
 
Após a decisão que determinou a penhora de parte de seu salário, o locatário defendeu 
por meio de recurso especial a impossibilidade de penhora do salário para o pagamento 
de verba de natureza não alimentar. Segundo o recorrente, o bloqueio de parte de sua 
fonte de renda compromete sua existência e de sua família, já que sua remuneração é 
essencial para a manutenção da unidade familiar.  
 
A ministra relatora, Nancy Andrighi, confirmou inicialmente que a garantia da 
impenhorabilidade de rendimentos constitui uma limitação aos meios executivos que 
garantem o direito do credor, fundada na necessidade de se preservar o patrimônio 
indispensável à vida digna do devedor.  
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Entretanto, considerando a existência de duas vertentes aparentemente opostas do 
princípio da dignidade da pessoa humana  o direito ao mínimo existencial do devedor e o 
direito à satisfação executiva do credor , a ministra apontou a necessidade da realização 
de um juízo de ponderação para que, excepcionalmente, possa ser afastada a 
impenhorabilidade de parte dos vencimentos do devedor.  
 
Nancy Andrighi também ressaltou que, ao negar o pedido de desbloqueio da verba 
remuneratória, o tribunal paulista entendeu que não havia outra forma de quitação da 
dívida e, além disso, concluiu que a constrição de pequeno percentual da remuneração do 
devedor não comprometeria a sua subsistência.  
 
 
Empréstimo de férias  
 
A Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SDC) do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) reconheceu a validade de desconto, na rescisão contratual, do salário recebido 
como empréstimo de férias previsto em acordo coletivo e que não esteja ainda quitado, 
mesmo que com isso ultrapasse o limite fixado pela lei trabalhista (RO368 
06.2016.5.08.0000).  
 
Segundo a relatora do caso, ministra Maria Cristina Peduzzi houve no caso o 
protagonismo dos sujeitos coletivos na definição de regras que devem regular suas 
próprias relações.  
 
O artigo 477, parágrafo 5º, da CLT estabelece que a compensação no pagamento de 
verbas rescisórias não poderá exceder o equivalente a um mês de remuneração do 
empregado.  
 
A cláusula do acordo coletivo de 2015/2016 entre a Innova Telecomunicações e 
Construções e o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e 
Operadores de Mesas Telefônicas do Estado do Pará previa que, na época da concessão 
de férias, o empregado poderia optar por receber até 100% do seu salário, a título de 
empréstimo sem juros.  
 
E permitia, caso a rescisão ocorresse antes da quitação, que o empréstimo fosse 
descontado das verbas rescisórias, o que resultaria em desconto superior ao limite 
estabelecido pela CLT. 
 

 
 
(Fonte: Valor Econômico – 25/05/2017) 
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Desemprego entre jovens sobe e atinge 4,5 mi 
 
Mais de dois milhões de pessoas com idade entre 18 e 24 anos passaram a buscar emprego desde 
2017; de acordo com especialistas, crise econômica intensifica desafios vividos nessa faixa etária 

 

 

 

São Paulo - Mais de um quarto dos jovens que querem trabalhar não encontram emprego. 
O número de pessoas desocupadas com idade entre 18 e 24 anos já chega a 4,503 
milhões, um aumento de 13 pontos percentuais da taxa de desemprego nos últimos três 
anos. 

Assim, a taxa de desemprego entre os jovens chegou a 28,8% no primeiro trimestre deste 
ano. É o que mostram os números da mais recente Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad) trimestral, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) na última quinta-feira. 

Segundo especialistas consultados pelo DCI, a crise econômica intensificou os desafios 
que essa faixa etária enfrenta normalmente: a baixa qualificação e a falta de experiência 
profissional. 

"Temos um problema histórico de evasão escolar antes do final do ensino médio. Durante 
a recessão, as pessoas não conseguem compensar essa defasagem com alguma 
experiência profissional, o que acaba diminuindo a chance de elas encontrarem algum 
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emprego", afirma Fernando Holanda, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia 
(IBRE/FGV). 

A perspectiva para os próximos meses também é pouco animadora. De acordo com os 
entrevistados, a instabilidade gerada pela crise política e os reflexos da recessão devem 
impedir uma retomada das contratações no curto prazo. 

"Era esperada uma melhora do investimento depois da sanção das reformas. Mas, com o 
governo atual, não há perspectiva de que isso possa acontecer", diz Victor Gomes, 
professor de economia da Universidade de Brasília (UNB). 

Ele destaca as mudanças na legislação trabalhista, discutidas no Senado, como uma 
forma de aquecer o mercado de trabalho. "Se aprovadas, reduziriam custos e a burocracia, 
facilitando as contratações." 

Entre o primeiro trimestre de 2014 e igual período de 2017, 2,1 milhões de jovens 
passaram a fazer parte do grupo de desempregados. O crescimento mais expressivo 
aconteceu neste ano, com a entrada de 500 mil pessoas na fila de emprego, em 
comparação com os três últimos meses de 2016. 

Problema global 

Os dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
mostram que o elevado desemprego entre os jovens é visto em outras partes do planeta, 
destacando-se nas regiões da Europa que foram mais afetadas pela crise econômica que 
começou em 2008. 

A taxa de desemprego, em 2015, era de 48,3% na Espanha e de 49,8% na Grécia. Ela 
também superava os 30% na Itália e em Portugal. Nesses países, entretanto, a população 
tem idade média elevada, com uma quantidade menor de jovens na força de trabalho. 

"Aqui a situação é diferente, o que acaba ampliando o nosso problema", avalia Barbosa. 
Após lembrar que o Brasil passa por seu período de bônus demográfico, com grande 
número de pessoas em idade para trabalhar, ele alerta para os impactos da recessão. 
"Milhões de jovens não estão se qualificando ou adquirindo experiência profissional 
durante a crise econômica, o que pode trazer um resultado bastante negativo no longo 
prazo." 

Dados melhores foram vistos em outros países em desenvolvimento. No ano passado, a 
taxa de desemprego entre os jovens era de 7,3% no México, de 16,1% no Chile e de 
21,4% na Turquia. 

Renato Ghelfi 
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STJ mantém penhora de salário para pagamento de aluguéis 
 
São Paulo - A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve penhora de 
10% do salário do locatário de um imóvel para pagamento de aluguéis atrasados há mais 
de uma década e encargos. 
 
Após a decisão judicial, o locatário defendeu em recurso ao STJ que o bloqueio de parte 
de sua fonte de renda compromete sua existência e de sua família, já que sua 
remuneração é essencial para a manutenção dos familiares. 

A ministra relatora, Nancy Andrighi, confirmou inicialmente que a garantia da 
impenhorabilidade de rendimentos constitui uma limitação aos meios executivos que 
garantem o direito do credor, fundada na necessidade de se preservar o patrimônio 
indispensável à vida digna do devedor, conforme nota. 

No entanto, considerando no caso a existência de duas vertentes aparentemente opostas 
do princípio da dignidade da pessoa humana - o direito ao mínimo existencial do devedor e 
o direito à satisfação executiva do credor -, a ministra apontou a necessidade da 
realização de um juízo de ponderação para que, excepcionalmente, possa ser afastada a 
impenhorabilidade de parte dos vencimentos do devedor. 

De acordo com nota, Nancy Andrighi também ressaltou que, ao negar o pedido de 
desbloqueio da verba remuneratória, o tribunal paulista entendeu que não havia outra 
forma de quitação da dívida e, além disso, concluiu que a constrição de pequeno 
percentual da remuneração do devedor não comprometeria a sua subsistência. 

"Sob essa ótica, a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese 
concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se 
o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família", concluiu a 
relatora ao negar provimento ao recurso.  

Os demais ministros da Terceira Turma seguiram o voto dela de forma unânime. 

Da redação 

 

 

 

 
 
(Fonte: DCI – 25/05/2017) 


