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Fiscais e MPT resistem à reforma  
 
Por Adriana Aguiar  

Apesar da alta expectativa com relação à entrada em vigor da reforma trabalhista, no dia 
11 de novembro, as empresas poderão continuar a ser fiscalizadas, autuadas e sofrer 
novas ações civis públicas por práticas que estão previstas na Lei nº 13.467/2017. Depois 
dos juízes, fiscais do trabalho e procuradores do Ministério Público do Trabalho (MPT) 
declararam que não devem aplicar os principais pontos da reforma com o argumento de 
que há violação a princípios constitucionais, a outras leis trabalhistas e normas da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT).  
 
Entre os aspectos que poderão ser desconsiderados nas fiscalizações estão a 
predominância do negociado sobre o legislado, a terceirização ampla, o não 
reconhecimento de vínculo empregatício de trabalhadores autônomos, a contratação de 
trabalho intermitente para qualquer setor, a limitação de valores de indenização por danos 
morais e a possibilidade de se estabelecer a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de 
descanso por acordo individual.  
 
O posicionamento do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait), da 
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) e da Associação Nacional dos 
Magistrados do Trabalho (Anamatra) está previsto em 125 enunciados, editados em 
conjunto durante a 2ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho, que ocorreu 
na semana passada, em Brasília.  
 
O auditor fiscal do trabalho e representante do Sinait, Alex Myller, afirma que se deve 
harmonizar as previsões da reforma com a Constituição, com as outras disposições da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e tratados internacionais. "Podemos preservar o 
que for possível da reforma, mas não posso ir contra o que diz a Constituição. Senão 
estaria prevaricando", diz. O sindicato levou 20 teses para discussão no evento e 18 delas 
foram aprovadas.  
 
Entre os textos que Myller afirma ter participado da elaboração está o que trata do não 
reconhecimento de vínculo empregatício do empregado autônomo. "Temos que pensar no 
princípio da primazia da realidade e a própria Constituição diz que a relação de emprego é 
um direito dos trabalhadores. Por isso, quando a prestação de serviços é continua e 
exclusiva, tem que ser tradicionalmente considerada relação de emprego", diz. 
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Segundo os organizadores do evento, participaram cerca de 600 pessoas na 2ª Jornada 
de Direito Material e Processual do Trabalho. Entre elas, aproximadamente 30 
procuradores do MPT, 70 fiscais, 350 juízes e 120 advogados.  
 
Diante do furor que a aprovação da reforma causou no meio jurídico, o evento foi recorde 
de público. Reuniu o dobro de participantes registrados na 1ª Jornada de Direito Material e 
Processual do Trabalho, ocorrida em 2007, quando foram levantados enunciados sobre a 
legislação trabalhista como um todo, segundo o presidente da Associação Nacional dos 
Magistrados do Trabalho (Anamatra), Guilherme Guimarães Feliciano.  
 
Os enunciados ainda consideraram inconstitucionais as previsões que tratam da cobrança 
dos valores de perícia e de honorários de sucumbência - pagos ao advogado da parte 
contrária com relação aos pedidos negados ao trabalhador. Também entenderam pela não 
aplicação da limitação mais restrita à assistência judiciária gratuita.  
 
Para o presidente da Anamatra, não se trata de "um jogo de resistência ao aplicar a lei". 
Segundo o magistrado, "se a lei fosse bem redigida, não haveria uma busca tão grande 
para interpretá-la. Agora o Poder Judiciário tem que fazer o seu trabalho de interpretar as 
normas de forma coerente com a Constituição."  
 
Com relação à terceirização, foi aprovada tese de que ela não se aplica à administração 
pública direta e indireta, restringindo-se às empresas privadas. Outro enunciado prevê que 
os empregados das empresas terceirizadas devem ter direito a receber o mesmo salário 
dos empregados das tomadoras de serviços, bem como usufruir de iguais serviços de 
alimentação e atendimento ambulatorial.  
 
Ainda em outro texto, houve a proibição da prática da terceirização na atividade-fim 
(principal) das empresas. "A terceirização, ao nosso ver, só pode ser usada para 
atividades que são especializadas sem que signifique precarização do trabalho", diz 
Feliciano.  
 
A vice-coordenadora nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho 
(Conafret), procuradora do trabalho Vanessa Patriota da Fonseca, afirma que o órgão 
apontou diversas inconstitucionalidades desde a tramitação do projeto de lei. "Sancionada 
a lei, cabe ao MPT, responsável pela defesa da ordem jurídica, atuar na interpretação de 
acordo com a Constituição", diz.  
 
A prevalência do negociado sobre o legislado, prevista na reforma, por exemplo, deverá 
ser relativizada. Para a procuradora, o artigo 7º da Constituição não foi revogado e 
estabelece os direitos dos trabalhadores e somente poderão ser admitidos negociados que 
sejam mais benéficos aos funcionários. De acordo com ela, os procuradores podem 



 

3 

declarar a inconstitucionalidade da lei incidentalmente, no bojo da ação civil pública, como 
prevê a própria Constituição. E assim, não aplicar dispositivos previstos na reforma.  
 
A postura de magistrados, auditores fiscais do trabalho e procuradores do MPT é criticada 
pelo presidente do Conselho de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), Alexandre Furlan. Ele afirma acreditar ser o pensamento da minoria. "Deve 
atrasar ainda mais o país, ao fazer um debate ideológico, baseado no que eles chamam 
de justiça social, sem fazer a aplicação da lei", diz. Para Furlan, os juízes devem ser mais 
pragmáticos e adotar o que está previsto na legislação que modernizou as relações de 
trabalho.  
 
O que tem ocorrido, na opinião de Furlan, é uma espécie de embate entre o Judiciário e o 
Legislativo. De acordo com ele, o Legislativo teria elaborado a reforma contrariando a 
jurisprudência da Justiça do Trabalho e, agora, o Judiciário afirma que não vai aplicar a lei. 
"O próximo passo seria pedir o fim da Justiça do Trabalho.  
 
Eu não quero o fim. Mas o trabalhador e o empresário que geram riqueza no país estão 
assistindo de fora essa discussão, que só atrapalha o crescimento da economia", diz.  
 
O advogado trabalhista e presidente do Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem 
do Estado de São Paulo (Sinditêxtil-SP), Luiz Arthur Pacheco, afirma que a lei foi 
aprovada, seguindo todos os trâmites legais, foi sancionada e agora tem que ser aplicada. 
"As empresas não esperam nada diferente disso. Não se pode criar um viés corporativista 
em detrimento da visão jurídica." 
 
 
 

Juízes sinalizam em despachos aplicação da lei  
 
Por Adriana Aguiar  
Ainda que exista um movimento contrário à aplicação da reforma trabalhista, magistrados, 
principalmente de primeira instância, adiantam em despachos que deverão utilizar a nova 
norma quando entrar em vigor, em novembro.  
 
Os despachos tratam principalmente da possibilidade de pagamento de perícia e de 
honorários de sucumbência (devidos à parte contrária quando o pedido é negado) pelo 
trabalhador.  
 
O juiz Otavio Amaral Calvet, da 11ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, por exemplo, 
determinou em despacho que a parte autora do processo apresente emenda à inicial 
especificando o valor de cada pedido no processo trabalhista "em razão da sentença a ser 
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proferida no presente feito ocorrer sob a égide da Lei 13.467, que determina honorários de 
sucumbência".  
 
Em outro processo que corre na 2ª Vara do Trabalho de Bagé (RS), a juíza Marcele Cruz 
Lanot Antoniazzi escreveu, ao conhecer os documentos apresentados, que o trabalhador 
poderá apresentar quesitos para instruir perícia técnica, "já alertando quanto à 
implementação de regras processuais novas a partir de novembro deste ano, com possível 
sucumbência".  
 
O advogado trabalhista Arthur Cahen, do Cahen & Mingrone Advogados Associados, 
afirma que deve ocorrer uma discussão judicial intensa sobre a temporalidade da 
aplicação da reforma após a sua entrada em vigor. Isso porque existem juízes que 
entendem pela aplicação a casos já existentes mesmo antes da lei e outros que só 
deverão aplicar nas novas ações após a entrada em vigor da norma.  
 
"O ponto positivo é que já existem juízes sinalizando que deverão aplicar pontos da 
reforma trabalhista a despeito da posição da Anamatra [Associação Nacional dos 
Magistrados do Trabalho], que tem se manifestado de forma contrária", diz.  
 
Os despachos dos juízes já demonstram que existem magistrados que pretendem coibir 
abusos nos pedidos de trabalhadores nas ações judiciais, como pretende a reforma, 
segundo o advogado trabalhista e presidente do Sindicato das Indústrias de Fiação e 
Tecelagem do Estado de São Paulo (Sinditêxtil-SP), Luiz Arthur Pacheco. "Isso deve trazer 
mais tranquilidade e bom senso nos pleitos dos reclamantes." 
 
 
 

 
Pequena empresa emprega 50% das pessoas no setor privado  
 
Por Bruno Villas Bôas  

O enxugamento de funcionários em grandes empresas provocou uma migração da mão de 
obra para negócios de pequeno porte no biênio recessivo de 2015-2016, de acordo com 
módulo especial da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua), divulgada ontem pelo IBGE.  
 
Metade das pessoas ocupadas no setor privado em 2016 (50,1%) estava em 
empreendimentos de pequeno porte, que possuíam apenas de uma a cinco pessoas. Dois 
anos antes, no pré-crise, essa proporção era de 46,6%. Essa diferença representa 2 
milhões de trabalhadores a mais, para 37 milhões. 
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Ao longo do periodo recessivo, o número de trabalhadores empregados nos 
empreendimentos de maior porte (51 pessoas ou mais) encolheu em 3,6 milhões de 
pessoas. A proporção de trabalhadores ocupados nesses grandes negócios apresentou 
queda de 30,5% em 2014 para 26% em 2016. "A crise afeta fortemente mercado como um 
todo. Grande empresas reduzem lucros, demitem. Isso fica claro pela redução do emprego 
com carteira. Quem saiu desse emprego foi para a informalidade. Viram pequeno 
empregador, empreendedor de pequena escala", disse Bruno Ottoni, economista da 
Fundação Getulio Vargas (FGV).  
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Os empreendimentos de maior porte perderam representatividade como empregadores 
nas cinco grandes regiões do país. Adriana Beringuy, analista da coordenação de trabalho 
e rendimento do IBGE, chama atenção para a baixa na região Sudeste, que concentra as 
maiores empresas brasileiras. O "Sudeste tem grande concentração de indústria. 
Normalmente, as indústrias da região são de grande porte, as que mais perderam 
população ocupada", disse Adriana, acrescentando que a representatividade das grandes 
empresas da região recuou de 36,2% em 2012 para 31,8% em 2016.  
 
O levantamento considera empreendimentos formais ou informais, inclusive trabalhadores 
por conta própria (autônomos, em negócios sem funcionários. O cálculo considera apenas 
trabalhadores do setor privado, excluindo serviços domésticos e empregados na 
administração pública. Além do maior peso no emprego no país, os microempreendedores 
continuaram se formalizando, mesmo durante a crise. Segundo a pesquisa, o número de 
trabalhadores por conta própria com CNPJ chegou a 4,244 milhões de pessoas em 2016, 
crescimento de 39% em comparação a 2012.  
 
Proporcionalmente, o número de trabalhadores de pequeno porte com CNPJ representava 
18,9% do total de contas próprias em 2016. Esse percentual cresceu gradativamente nos 
últimos anos. De 14,9% em 2012, subiu para 18,4% em 2015. Por outro lado, a redução do 
número de trabalhadores em grandes empresas provocou efeitos nos sindicatos. De 
acordo com a pesquisa, o país tinha 16,87 milhões de pessoas sindicalizadas no ano 
passado, 1,4 milhão a menos do que em 2015 (18,24 milhões). Esses contingentes são 
formados por pessoas empregadas ou que já trabalharam em algum momento.  
 
Proporcionalmente, o número de sindicalizados encolheu. Em 2012, 13,6% das pessoas 
empregadas ou que já foram empregadas estavam associadas a algum sindicato. Em 
2016, essa proporção recuou 12,1%, conforme a pesquisa do IBGE, realizada por meio de 
visitas domiciliares em todo o país. 
 
 
 

Companhias dividem custo de plano de saúde com empregado  
 
Por Letícia Arcoverde  

O número de empresas que repassam parte do custo do plano de saúde aos funcionários 
vem aumentando nos últimos anos, na tentativa de reduzir gastos e driblar as altas no 
preço dos planos. Para mudar os hábitos dos empregados e tentar diminuir o uso, a 
preferência tem sido pelo modelo de coparticipação. A conclusão é de pesquisa da 
consultoria Mercer Marsch Benefícios com 690 grandes e médias empresas, nacionais e 
multinacionais, de 30 segmentos da economia. Este ano, 66% delas reportam adotar o 
modelo de coparticipação, que consiste no funcionário pagar uma parcela de 



 

7 

procedimentos como consultas e exames. Em 2015, última pesquisa realizada, esse 
número era 51%, e em 2013, 43%. A participação dos funcionários nesse modelo é, em 
média, de 23% do valor.  
 
Segundo Mariana Dias Lucon, líder da área de consultoria da Mercer Marsh Benefícios, 
esse número inclui tanto empresas que não tinham o modelo e passaram a adotá-lo 
quanto aquelas que ampliaram os procedimentos nos quais a contribuição do funcionário é 
exigida. O movimento, segundo ela, acompanha a crise. "Temos visto empresas 
procurando toda e qualquer oportunidade de ter redução de custo, seja coparticipação, 
redesenho do plano, troca de fornecedor", diz. Entre 2012 e 2017, a pesquisa calcula que 
o custo médio por pessoa dos planos de saúde cresceu mais de 100%, bem acima da 
inflação no período. Metade das empresas ainda pretendem fazer mudanças nos 
programas e 47% consideram trocar de fornecedor nos próximos dois anos.  
 
Em 43% das companhias, é adotado o modelo de contribuição fixa, em que o funcionário 
paga uma parcela da mensalidade do plano, independentemente do uso. Ele pode ou não 
estar combinado com a coparticipação nos procedimentos, caso de 26% das empresas. 
Mariana explica, no entanto, que a contribuição mensal pode gerar a extensão do 
benefício após o desligamento ou aposentadoria do funcionário, o que acaba aumentando 
os custos e o risco de processos trabalhistas. "Muitas empresas têm fugido desse modelo 
e tentado compensar com a coparticipação", diz.  
 
A coparticipação também funciona como uma medida "educacional", diz a consultora. 
"Vemos as empresas usando o método para tentar controlar o uso do plano e aculturar a 
população de que toda vez que há uso, há custo", diz. A tendência se reflete na procura 
das companhias por mais programas de saúde e bem-estar, também motivadas pela 
perspectiva de redução de custo. O investimento nesse tipo de programa aumentou 21% 
desde 2015, e mais da metade das empresas (52%) têm planos de começar ou aumentar 
essas iniciativas ao longo dos próximos dois anos.  
 
Esses programas incluem o mapeamento das questões de saúde que mais impactam os 
funcionários da empresa, para desenvolvimento de planos de acompanhamento ou 
prevenção. São comuns programas de nutrição para diminuir casos de obesidade e 
incentivo ao pré-natal para gestantes. Segundo Mariana, os programas são formulados por 
empresas externas de gestão de saúde que não identificam os funcionários para as 
companhias, apenas porcentagens que revelam os problemas mais frequentes. "As 
empresas adotaram essa responsabilidade porque, no fim, o custo do plano está na mão 
delas. E um funcionário doente também impacta a produtividade, o engajamento e o 
resultado", diz. 
 
(Fonte: Valor Econômico – 19/10/2017) 
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Número de pessoas sindicalizadas recua 
 
Com o fim da obrigatoriedade do imposto que mantém essas associações, a quantidade de 
profissionais ligados às entidades pode cair ainda mais nos próximos anos 

 

 

 

São Paulo - O impacto da crise econômica sobre o mercado de trabalho fez a quantidade 
de pessoas sindicalizadas diminuir. É o que indicou um levantamento divulgado ontem 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Feita com base em dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), a análise mostrou que 12,1% das 
pessoas estavam associadas a algum sindicato no País em 2016. Um ano antes, esse 
percentual chegava a 13,1%. De acordo com a porta-voz do estudo, cerca de um milhão 
de trabalhadores deixaram de fazer parte dessas associações durante os dois anos de 
recessão. "Até 2015, o patamar de sindicalizados ficava estável, acima dos 13%", diz 
Adriana Beringuy, técnica da coordenação de trabalho e rendimento do IBGE. 
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E essa parcela pode recuar ainda mais nos próximos anos. Isso porque o imposto sindical 
deixará de ser obrigatório no mês que vem, quando entrará em vigor a reforma trabalhista. 
De acordo com Bruno Ottoni, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre/FGV), 
a tendência é que os grupos que representam os trabalhadores percam força a partir do 
próximo ano. "Alguns sindicatos devem deixar de existir quando o imposto não for mais 
obrigatório", afirma ele. Entretanto, o entrevistado diz que a recuperação econômica deve 
estimular a geração de emprego, o que poderia balancear, um pouco, as perdas causadas 
pela mudança na legislação trabalhista. "Se os sindicatos conseguirem atrair as pessoas 
que estão voltando para o mercado, o impacto da reforma poderá ser menor." 
 
Para a diminuição do número de sindicalizados durante os anos de crise, foram 
determinantes o aumento do desemprego e a migração de milhões de pessoas para 
trabalhos mais precários, afirma Adriana. "Muitas atividades econômicas que contavam 
com grande participação de sindicatos, como a construção civil e a indústria, foram muito 
afetadas pela recessão e demitiram muitos trabalhadores." 
 
Efeito da reforma 
 
Favorável à reforma trabalhista, Bruno diz não concordar com o fim repentino da 
contribuição sindical obrigatória. Na opinião do especialista, seria melhor uma transição 
gradual entre o pagamento compulsório e o voluntário. "Alguns sindicatos prestam serviços 
importantes para as pessoas, ajudando a garantir direitos trabalhistas. É importante ter 
cuidado ao fazer alterações relevantes nessa área", diz ele. Bruno também critica a 
abordagem da reforma sobre os sindicatos, que considera ser contraditória. "Ao 
estabelecer a prevalência do negociado sobre o legislado, é dada maior importância à 
representação dos trabalhadores. Mas, ao mesmo tempo, a reforma prejudica a principal 
forma de financiamento desses grupos." 
 
Mulheres são minoria 
 
De acordo com o levantamento do IBGE, 11,2% das mulheres que estavam trabalhando 
ou que mantiveram o vínculo sindical após deixar o mercado estavam ligadas às 
associações de representação em 2016, enquanto que 13,1% dos homens estavam nessa 
situação. Somados os dois sexos, 16,9 milhões de pessoas estavam sindicalizadas no ano 
passado. De acordo com Adriana, essa disparidade é causada pela tradicional 
predominância masculina em atividades como a construção civil e a indústria de 
transformação, que contam com maior participação das entidades sindicais. 
 
Renato Ghelfi 
 

(Fonte: DCI – 19/10/2017) 


