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Renda do trabalho volta a bater inflação, mas é par a poucos  
 
Por Camilla Veras Mota 
A desaceleração da inflação tem impulsionado a recuperação mais rápida que o esperado 
dos rendimentos do trabalho. Depois de caírem 2,3% em termos reais no ano passado, os 
salários acompanhados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 
Contínua avançaram em média 2,3% entre janeiro e maio, na comparação com o mesmo 
intervalo de 2016, para R$ 2.109. Essa melhora, entretanto, se traduz apenas 
parcialmente em bem-estar social, já que o país ainda não consegue gerar vagas de forma 
consistente.  
 
Ainda que a renda e o poder de compra de quem está empregado aumente, o volume de 
recursos disponíveis para consumo cresce menos. Diante de uma população ocupada que 
ainda encolhe - 1,7% em média entre janeiro e maio -, a massa salarial avança apenas 
0,6% na mesma comparação, para R$ 183,6 bilhões. O número de brasileiros 
desempregados, que aumentou quase ininterruptamente nos últimos dois anos, estabilizou 
em maio e junho pouco abaixo dos 14 milhões.  
 
Carlos Lopes, economista da Votorantim Corretora, observa que, mesmo levando em 
conta a renda nominal, sem a influência da inflação, os salários têm desempenho mais 
favorável. De janeiro a maio, eles subiram em média 7,3%, contra 6,5% no mesmo 
intervalo de 2016. "As empresas, mesmo com queda no faturamento, continuam 
concedendo algum aumento", pondera.  
 
A dinâmica é consequência da estrutura do mercado de trabalho no Brasil, onde é 
reduzida a margem para flexibilização dos salários, inclusive em períodos de crise, diz o 
economista-chefe da Verde Asset Management, Daniel Leichsenring. "O Brasil é um país 
que protege salário, não emprego", ele comenta.  
 
Essa rigidez, acrescenta, é uma das razões que explicam o volume tão expressivo de 
vagas cortadas durante a recessão. Diante da queda intensa das receitas e da dificuldade 
para reduzir temporariamente a remuneração do colaboradores, a alternativa encontrada 
por muitas empresas foi enxugar o quadro de funcionários. Só no setor formal, em 2015 e 
2016 foram cortados quase três milhões de postos de trabalho. "Socialmente, seria melhor 
se o salário pudesse cair um pouco e as empresas pudessem manter mais funcionários", 
diz o economista.  
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Outro fator que contribui para manter, de certa forma, o nível mais elevado dos salários 
mesmo em momentos de crise é a inércia inflacionária, afirma o professor da Faculdade 
de Administração e Economia da Universidade de São Paulo (FEAUSP) Helio Zylberstajn. 
Isso fica evidente, ele exemplifica, quando se observa os salários dos trabalhadores 
informais, que crescem em relação ao mesmo intervalo do ano anterior há quatro meses. 
"Isso é impressionante, mesmo na informalidade você vê esse aumento nos salários". 
 
Zylberstajn é coordenador do boletim Salariômetro, publicação da Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe) que acompanha o resultado dos acordos e convenções 
coletivas das mais diversas categorias. A publicação mostra que os reajustes salariais 
fixados em negociações neste ano, depois de empatarem com a inflação em todo o 
segundo semestre, estão garantindo ganhos reais consecutivamente desde fevereiro.  
 
Em maio, último dado disponível, só 4,1% das correções foi abaixo do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC), um dos menores percentuais da série, iniciada em 2007.  
 
Lucia Garcia, responsável pela Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), ressalta que 
a fotografia mostrada pelo levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (Dieese) é diferente daquele mostrado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). Na região metropolitana de São Paulo, a renda média 
real dos ocupados cai de forma ininterrupta, no confronto com igual período do ano 
anterior, desde agosto de 2014. "Seria difícil que tivéssemos queda na região 
metropolitana enquanto no interior está tudo bem", ela argumenta.  
 
A "sensação térmica" do mercado de trabalho, diz a economista, ainda é de crise, mesmo 
com a desaceleração dos índices de preços. O terceiro trimestre, ela complementa, é 
sazonalmente mais favorável ao emprego, por causa, por exemplo, das contratações da 
indústria para as encomendas do fim do ano. "Se entrarmos nesse período na situação em 
que estamos hoje, não estaremos bem", ela afirma.  
 
O economista Tiago Barreira, do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre-FGV), 
estima que a renda média real medida pela Pnad Contínua suba em média 2% em 2017. 
Sem uma geração de emprego de fôlego, a massa salarial cresceria menos, 1,3%. O 
quadro para 2018 é o inverso - rendimento médio com alta de 1,1% e massa com avanço 
de 2,3%. Lopes, da Votorantim, projeta alta de 1,1% para renda média neste ano de 0,4% 
no próximo. 

 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 10/07/2017) 
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Senado deve aprovar maior reforma na legislação tra balhista 
em 75 anos 
 
Projeto tem mais de 100 mudanças na CLT, como parce lamento de férias e redução do horário de 
intervalo do almoço; votação ocorre em um momento d elicado do presidente Michel Temer 
 
Brasília - O plenário do Senado deve aprovar amanhã (11) ou na quarta-feira (12) o maior 
conjunto de alterações na legislação trabalhista em quase 75 anos, desde a edição pelo 
ex-ditador Getúlio Vargas da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), em 1943. 
 
Como principal novidade, entre as mais de 100 alterações propostas no texto da reforma 
trabalhista, está a flexibilização dos direitos dos trabalhadores, ponto que garante que o 
acordo celebrado entre patrões e empregados irá prevalecer sobre o que estabelece a 
própria CLT. 

Isso será permitido, desde que não afete conquistas asseguradas pela Constituição, a 
exemplo do 13º salário, férias, repouso semanal remunerado, horas extras. Em 
contrapartida, a reforma permite fracionar as férias e reduzir o intervalo para o almoço e 
contratação de autônomos de forma permanente. 

A proposta enfraquece os sindicatos ao extinguir o imposto sindical, que em 2016 
arrecadou R$ 3,5 bilhões para as entidades. Para agradar aliados e manter a base de 
apoio, o governo sinaliza criar uma nova contribuição a ser aprovada em assembleias da 
categoria. Por tudo isso, a oposição afirma que "será a maior supressão de direitos dos 
trabalhadores", enquanto os defensores pregam que vai gerar mais emprego por facilitar a 
contratação dos trabalhadores. 

Placar apertado 

Apesar de haver tendência de aprovação da matéria, o placar deverá ser apertado. O 
Palácio do Planalto previa 43 senadores favoráveis ao projeto no plenário. A pesquisa 
mais recente apontou que um deles votará contra, ficando a aprovação por apenas um 
voto, ou seja, 42, o mínimo necessário. O governo não pode contar mais com o voto de 
Acir Gurgacz (PDT-RO), líder no partido no Senado. O parlamentar, indicou que deverá 
manter o voto contra a reforma para seguir a decisão da legenda. 

A votação ocorre no momento em que o presidente Michel Temer enfrenta mais agitada 
turbulência política de sua gestão com potencial até de reverter a tendência de aprovação 
da matéria. Isso é motivado pelo provável desembarque do PSDB da base governista, 
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nesta semana, com o consequente apoio à posse do presidente da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), como interino de Temer. 

O parecer possivelmente favorável de Sergio Zveiter (PMDB-RJ) à abertura de processo 
criminal contra Temer, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, a ser 
apresentado hoje (10), seria o fator para desencadear as mudanças. Ainda assim, 
governistas apostam que vão ganhar com pelo 45 dos 81 votos, placar apresentado na 
aprovação da votação da matéria em regime de urgência na semana passada. Salvo 
novas delações que atinjam Temer e eliminem seus aliados mais fieis. 

Jornada e demissão 

Entre outras mudanças, o texto prevê o parcelamento de férias, que poderão ser divididas 
as em até três períodos. Haverá ainda a jornada intermitente, ou seja, a jornada parcial de 
trabalho em que a prestação de serviços ocorrerá com interrupções de horas ou dias 
alternados. A jornada diária de trabalho poderá ser de 12 horas, seguidas de 36 horas de 
descanso, desde que a compensação ocorra no mesmo mês. 

Outra alteração prevê que a jornada do contrato parcial poderá subir das atuais 25 horas 
semanais permitidas para até 30 horas, sem possibilidade de horas extras. As empresas e 
os empregados poderão também discutir intervalos de almoço menores que uma hora.O 
texto inclui ainda duas salvaguardas para restringir a contratação de trabalhadores 
terceirizados para substituir os efetivos. Proíbe que uma pessoa com carteira assinada 
seja demitida e contratada como pessoa jurídica ou por terceirizada por um período inferior 
a 18 meses (para impedir o que é conhecido como "pejotização"). E garante a 
terceirizados acesso aos mesmos benefícios da "empresa mãe" 

Ajustes via MP 

Relator do projeto, o senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) prevê a aprovação. "As 
reformas não são de Temer, e sim da sociedade. Entregar cargos não significa se opor 
aos interesses dos brasileiros." Para evitar o retorno da proposta à Câmara, Ferraço 
acertou com Temer vetos e edição de medida provisória para correções. 

O relator quer vetos para a questão das gestantes e lactantes em ambientes insalubres; 
para a revogação do direito das trabalhadoras descansarem por 15 minutos, antes da hora 
extra; sobre a possibilidade de acordo de jornada de 12 horas; sobre limitações à jornada 
parcial; e a negociação para reduzir o horário de almoço. 

Abnor Gondim 

 
(Fonte: DCI – 10/07/2017) 
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Com salários atrasados, professores da Uerj decidem  por 
greve após as férias 
 
Com salários atrasados, docentes da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) 
decidiram, em assembleia realizada na última quinta-feira (6), que entrarão em greve no 
dia 1º de agosto, quando começariam as aulas do segundo semestre. 

"Neste semestre fizemos muito sacrifício para manter o mínimo de serviços, mas a 
possibilidade de fazermos esse sacrifício se esgotou. A categoria está endividada, não tem 
mais dinheiro para ir à faculdade", diz Lia Rocha, presidente da Asduerj (Associação dos 
Docentes da Uerj). 

Com um déficit de R$ 21 bilhões nos cofres do Estado, o governo de Luiz Fernando Pezão 
(PMDB) vem atrasando e parcelando salários de servidores. 

Os docentes decidiram se reunir novamente em agosto para reavaliar a situação. O último 
salário que receberam foi o referente ao mês de abril, e mesmo este, ainda não foi pago 
integralmente. 

O décimo terceiro referente ao ano de 2016 também não foi pago. A exceção é para 
aposentados e pensionistas que têm remuneração bruta de até R$ 3.200, que receberam 
o abono dia 20 de março. O pagamento para os demais segue sem previsão de depósito. 

Servidores técnicos e administrativos já estão em greve, e vêm trabalhando em regime de 
escala, em dias e horários específicos, com ciência da reitoria. 

Procurada, a reitoria não se posicionou oficialmente, mas o reitor, Ruy Garcia Marques, 
vem dizendo em entrevistas que se sensibiliza com a situação dos servidores. 

A crise da universidade também afeta de maneira direta a população. Com capacidade 
para 512 leitos, o Hupe (Hospital Universitário Pedro Ernesto) anunciou na semana 
passada que passará a trabalhar com apenas 100, o que deixará pessoas sem 
atendimento e compromete o estudo dos residentes da universidade. 

Em junho de 2016, o governo do Estado decretou estado de calamidade pública, situação 
que permanece até hoje. O motivo, segundo o governo, foram reduções drásticas da 
arrecadação de tributos, a queda do preço do petróleo e dos investimentos da Petrobras. 
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Além de precarizar serviços públicos, o buraco do orçamento também deixa servidores 
com pagamentos de salário atrasados e parcelados e sem o 13º de 2016. A pecha de 
estado em crise vem sendo aprofundada pelo cenário político, com um ex-governador 
preso e o atual, tentando não ser deposto enquanto impõe cortes impopulares. 

Em nota, o governo diz que reconhece a importância da Uerj e que tem concentrado 
esforços na busca de soluções para a superação do atual quadro de graves dificuldades 
enfrentadas pela instituição. 

"Os números ilustram a persistente luta do governo estadual pela Uerj. A grave crise 
financeira enfrentada pelo Estado que, junto aos Estados do Rio Grande do Sul e Minas 
Gerais, já decretou calamidade financeira, não impediu repasses de custeio à universidade 
que totalizaram R$ 767,4 milhões em 2016, sendo R$ 189,2 milhões em custeio e R$ 
578,2 milhões em pagamento de pessoal", diz o governo.  

 
 

Fórmula 85/95 agravou desigualdade de renda e custa  R$ 200 
mi por mês 
 
ANA ESTELA DE SOUSA PINTO DE SÃO PAULO 
Herança maldita da rixa entre a ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-deputado federal 
Eduardo Cunha, a fórmula 85/95 agravou a desigualdade de renda e custa ao menos R$ 
200 milhões por mês aos cofres do governo. Desde que passou a vigorar, em julho de 
2015, até maio de 2017 (último dado disponível), ela beneficiou 4 em cada 10 pessoas que 
se aposentaram pela modalidade de tempo de contribuição. 
 
Em média, homens adiaram em um ano sua aposentadoria e conseguiram obter um 
benefício até 49% maior do que os que usaram o fator previdenciário, segundo balanço 
feito pelo INSS a pedido da Folha. Entre mulheres, a espera foi maior -2 anos-, mas o 
ganho no valor da aposentadoria foi de até 81% em relação às que usaram o fator. A 
vantagem é significativa também em relação ao ganho de cerca de 7% ao ano que uma 
mesma pessoa obtém ao esperar mais tempo para usar o fator previdenciário. 
 
ELITE DA ELITE  
 
Isso ocorre porque a nova fórmula garante benefício integral a quem atinge os pontos 
necessários. Antes de julho de 2015, o fator previdenciário reduzia o valor total do 
benefício. Uma mulher, por exemplo, com 32 anos de contribuição e 53 anos de idade 
pode receber perto de R$ 5.500 se tiver contribuído pelo teto do INSS. Sem a fórmula 
85/95, o valor seria reduzido pelo fator previdenciário de 0,544, ou seja, receberia R$ 
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3.009,03. A brecha aberta pela fórmula criou uma "elite dentro da elite" -os que se 
aposentam hoje por tempo de contribuição, sem exigência de idade mínima. 
 
De janeiro a maio de 2017, o valor médio recebido por quem chegou à soma de pontos foi 
R$ 2.937,31 (ambos os gêneros), 45% acima dos R$ 2.021,55 de quem usou o fator 
previdenciário. 
 
Abismo maior 
 
A regra elevou ainda mais a desigualdade entre os brasileiros mais ricos, com mais acesso 
ao trabalho formal, e os sujeitos a trabalho com vínculos mais precários, que se 
aposentam por idade. 
 
Quando se comparam as fatias extremas, a aposentadoria pelo fator 85/95 chega a ser o 
triplo da por idade (na média de 2015). Desde que a fórmula foi criada, o benefício médio 
foi 2,5 vezes o de quem se aposenta por idade. "O balanço deixa claro que os mais 
pobres, menos instruídos e mais sujeitos a desemprego são os que se aposentam por 
idade, com benefícios menores", diz o economista Paulo Tafner, pesquisador do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e professor da Universidade Candido Mendes. 
 
Quase 8 em cada 10 dos que precisaram esperar a idade mínima recebem só um salário 
mínimo por mês, e 93% ficam na faixa até dois salários mínimos, mostra o balanço da 
Previdência. Mais de 70% dos que estavam desempregados ou eram trabalhadores 
domésticos se aposentaram por idade. 
 
Já entre os que estavam empregados na hora da aposentadoria, 70% usaram o modelo 
por tempo de contribuição, sendo que 28% obtiveram o benefício integral garantido pela 
fórmula 85/95. Além disso, os mais ricos conseguem continuar trabalhando após a 
aposentadoria, o que torna sua renda ainda maior em relação à dos mais pobres. 
 
CONTRARREFORMA 
 
"A regra foi na verdade uma contrarreforma da Previdência", comenta o economista e 
consultor do Senado Pedro Nery. "Ela reverte o fator previdenciário, que já era um 
remendo para a ausência de idade mínima, instituído na reforma de 1998". 
 
Nery diz que o aumento no custo para a Previdência só não é maior "pelo imediatismo dos 
segurados, que optam por se aposentar o quanto antes". Ele ressalta, no entanto, que a 
tendência é que a proporção dos que se beneficiam da fórmula deve cair. "Quando a nova 
regra começou a valer, havia um estoque grande de segurados esperando para conseguir 
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um fator previdenciário mais vantajoso. De uma hora para a outra, eles passaram a ter os 
requisitos para conseguir a aposentadoria cheia." 
 
Ainda que a proporção se reduza, os efeitos serão duradouros, nota o economista do Ipea 
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) Rogério Nagamine Costanzi. "A idade média 
das mulheres que usaram a fórmula 85/95 é 56 anos. Isso corresponde a uma expectativa 
de sobrevida de 27 anos, ou seja, o benefício maior terá impacto por mais três décadas." 
 
No total, 218.656 pessoas obtiveram aposentaria pelo valor mais alto entre julho de 2015 e 
abril deste ano. A um valor médio de R$ 2.813,44, elas custavam naquele mês R$ 615 
milhões. 
 
Se estivessem recebendo a média dos que não usaram a fórmula (R$ 1.901,79), o custo 
mensal dessa fatia seria de R$ 416 milhões, de acordo com os dados da Previdência. 
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Mais ricos se aposentam mais cedo e continuam ganha ndo 
salário 
 
ANA ESTELA DE SOUSA PINTO DE SÃO PAULO 
O sistema de Previdência brasileiro aumenta a desigualdade de renda não só porque os 
valores dos benefícios são muito díspares. Por causa do modelo por tempo de 
contribuição, sem idade mínima, aposentados precoces continuam trabalhando. Nesse 
caso, em vez de substituir renda para quem perdeu vigor por causa da idade, a 
aposentadoria, na prática, complementa renda para pessoas ainda jovens. 
 
E esses beneficiados são os de melhor nível de renda e maior escolaridade, mostra 
trabalho dos economistas do Ipea Rogério Nagamine Costanzi e Graziela Ansiliero. Os 
pesquisadores analisaram os microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad) do IBGE de 2014 para homens aposentados e ocupados na faixa etária de 45 a 59 
anos e mulheres entre 45 e 54 anos. Os grupos de idade foram selecionados para excluir 
aposentados por idade. 
 
ENTRE OS MAIS RICOS 
 
Em termos gerais, 86,3% das aposentadorias por tempo de contribuição foram concedidas 
para não idosos: pessoas abaixo dos 60. Dos 963 mil indivíduos precocemente 
aposentados e ativos analisados, 78% estavam entre os 30% mais ricos. A taxa chega a 
90% quando inclui os que continuam contribuindo para a Previdência Social (em qualquer 
regime, mas normalmente com vínculos formais). 
 
Os aposentados ativos tinham em média 9 anos de escolaridade, de acordo com a Pnad 
de 2015, contra 7,6 anos de estudo dos não aposentados, e 21,4% tinham curso superior 
completo, contra 13,7% do grupo não aposentado. 
 
JUVENTUDE PRECÁRIA 
 
A análise da Pnad também "corrobora a tese de que os que entram mais cedo no mercado 
de trabalho, em geral, o fazem em condições mais precárias e sem a devida proteção 
previdenciária", escrevem os economistas. A idade média com que começou a trabalhar 
era 15,6 anos para quem contribuía para Previdência e 13,7 anos para os não 
contribuintes. As idades são baixas porque refletem padrões de entrada no mercado que 
prevaleceram no passado. Eles citam estudos com jovens de 16 a 20 anos que mostram 
que, entre os 10% mais pobres, só 4,1% contribuem para a Previdência.  
 
Entre os 50% mais ricos, a taxa chega a 60%. 
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FUNCIONALISMO 
 
Mesmo que sobreviva à crise política, a reforma da Previdência deve amainar só em parte 
o efeito das aposentadorias na desigualdade de renda. A fórmula 85/95 deve deixar de 
existir, mas quem já se aposentou por esse modelo ou já cumpre as condições para isso 
continuará tendo direito ao benefício integral, até o teto do INSS (R$ 5.531,31 neste ano). 
Mas mesmo o texto negociado pelo governo —-que ainda deve ser diluído—- ataca de 
forma pouco eficaz o principal ponto de desigualdade: as regras mais vantajosas para os 
servidores públicos. 
 
Servidores que ingressaram até 31/12/2003 têm direito ao salário integral do último cargo 
ocupado e a reajuste igual ao dos funcionários na ativa garantido pela Constituição. O 
resultado é que a aposentadoria média do servidor civil é quase sete vezes a renda média 
nacional, segundo dados do Ministério do Planejamento. Enquanto apenas 1% dos 
beneficiários do setor privado recebem mais que 5 salários mínimos (R$ 4.685, em valores 
de hoje), entre os servidores essa fatia é quase a metade (47%).  
 
 

Licença-paternidade de 20 dias é raridade nas grand es 
empresas 
 
NATÁLIA PORTINARI DE SÃO PAULO 
O aumento da licença-paternidade de cinco para 20 dias só foi adotado por 12% das 160 
mil empresas que podem aderir ao programa Empresa Cidadã, que prevê a ampliação 
desse benefício. O programa existe desde 2008 para estender a licença-maternidade de 
120 para 180 dias, e passou a beneficiar os pais com uma lei sancionada pela gestão 
Dilma em 8 março de 2016, Dia da Mulher. Dessa data até o fim de 2016, menos de mil 
empresas novas aderiram à novidade. 
 
A licença-maternidade é benefício previdenciário, pago pelo INSS. Já a licença-
paternidade de cinco dias é um direito trabalhista, com o qual o empregador tem que arcar. 
No Empresa Cidadã, as firmas podem deduzir do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica os 
salários pagos durante as licenças estendidas. Podem participar as empresas que 
declaram imposto em regime de lucro real, ou seja, com receita bruta anual maior que R$ 
78 milhões. "Mesmo quando há o direito, muitos homens não tiram por medo de serem 
tachados como pouco comprometidos com trabalho", diz Angela Donaggio, do Núcleo de 
Estudos em Direito e Gênero da FGV. 
 
Nos países da OCDE, grupo que não inclui o Brasil, homens fazem 20% dos pedidos de 
licença após o parto de uma criança, e mulheres, 80%. A CNI (Confederação Nacional da 
Indústria) se posiciona contra a licença de 20 dias, argumentando que diminui a 
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produtividade. Há quem discorde. "Não tem impacto sobre produtividade. É como qualquer 
tarefa doméstica. Alguém tem que levar os filhos ao médico, ir à reunião na escola. 
Equilibrando entre homens e mulheres, dá na mesma para as empresas", diz Sérgio Firpo, 
professor de economia do Insper. Em 2010, um estudo do governo sueco estimou que o 
rendimento futuro da mãe aumenta 7% para cada mês que seu parceiro passa de licença. 
Países da OCDE dão, em média, oito semanas aos pais. 
 
LICENÇA IMPORTADA 
 
Nos EUA, a lei prevê até 12 semanas de licença não remunerada para homens e 
mulheres. Algumas empresas pagam por um período como um benefício para os 
funcionários. Esse "bônus" para os pais, geralmente maior que cinco dias, é oferecido por 
certas multinacionais no Brasil. Otavio Rodrigues, 34, funcionário do Twitter, está tirando 
agora 140 dias de licença para cuidar da filha. "O tempo curto que a lei garante no Brasil 
acaba reforçando o comportamento de o pai não cuidar da criança. Enquanto for assim, 
não dá para igualar o papel do homem e da mulher dentro de uma empresa", afirma. 
 
Microsoft, Google, Johnson & Johnson também oferecem mais tempo para os pais. Na 
Natura, os homens têm 40 dias de licença, e as mulheres, 180. O funcionário Julio 
Moreira, 42, operador de fábrica, tirou os dias para cuidar do filho de um mês. "Não 
deveria ser exceção. É um período em que a mulher fica debilitada, e temos que cuidar 
dela, não só do bebê", diz. 
 

 
 
 
(Fonte: Folha de SP – 10/07/2017) 
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DECISÕES 
 

 
 

Justiça condena empresa 
 

- A Aurora conseguiu junto à Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) a 
redução em R$ 16 mil do valor relativo à pensão que terá de pagar a uma auxiliar de 
produção vítima de doença laboral. 

A decisão reforma entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS), que 
havia condenado a empresa ao pagamento da pensão, em cota única, no valor de R$ 52 
mil. 

Para o relator do recurso, ministro Douglas de Alencar Rodrigues, a condenação ao 
pagamento em parcela única da indenização deve ser examinada com cautela pelo 
julgador. Quanto ao pagamento de indenização de pensão em cota única, o ministro 
explicou que essa modalidade gera a redução do valor a que teria direito o trabalhador em 
relação à pensão paga mensalmente. 

Para o novo cálculo, o relator considerou a diferença de anos entre a idade da 
trabalhadora na época do encerramento do contrato e a expectativa de sobrevida, no caso, 
29 anos, a redução da capacidade laboral da trabalhadora, 12,5%, e o valor da última 
remuneração, R$ 1.007,47, totalizando a condenação a título de danos materiais em R$ 
36.811,89. /Agências 

 


