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Boletim 1328/2017 – Ano IX – 10/11/2017 
 

 
 

Centrais articulam novo modelo de arrecadação  
 
Por Ricardo Mendonça 
Representantes de sindicatos de trabalhadores muito dependentes do imposto sindical e 
da taxa assistencial, modelos compulsórios abolidos pela reforma trabalhista e pelo 
Supremo Tribunal federal (STF), respectivamente, articulam com líderes partidários a 
apresentação e votação de um projeto de lei que cria uma nova modalidade de 
financiamento para as entidades: uma taxa batizada de Contribuição de Negociação 
Coletiva.  
 
Pelo projeto, o sindicato poderá fixar um valor ou percentual a ser descontado no salário 
dos trabalhadores de sua base, desde que consiga 50% dos votos mais um em 
assembleia que conte com a participação de, no mínimo, 10% da categoria. 
 
Para alcançar o quórum de 10% de participação, o sindicato poderá realizar mais de uma 
assembleia em sua base. Durante os meses de campanha salarial que antecedem a data-
base, poderá promover uma série de pequenas ou micro-assembleias.  
 
Uma vez aprovado, o desconto da contribuição deverá ser recolhido pela empresa. O 
projeto não estabelece limites de valores ou percentuais a serem descontados. Diz apenas 
que a contribuição precisa respeitar "o princípio da razoabilidade".  
 
A discussão é liderada por representantes da Força Sindical e da União Geral dos 
Trabalhadores (UGT), duas das maiores centrais sindicais do país. A Central Única dos 
Trabalhadores (CUT) e outras entidades mais ligadas à esquerda não participam. Para 
combater a ideia segundo a qual o projeto poderá favorecer sindicatos de fachada - 
entidades com pouca ou nenhuma representação efetiva, criadas só para arrecadar 
dinheiro -, o projeto estabelece extinção do registro de sindicato que, no período de dois 
anos, não manifestar iniciativa para realizar negociação coletiva de sua categoria.  
 
Segundo o secretário-geral da Força, João Carlos Gonçalves, o Juruna, há cerca de 3.500 
sindicatos registrados no Brasil que arrecadam, mas sequer formalizam pauta para 
negociação coletiva. Esses, segundo ele, seriam os que terminariam extintos, caso o 
projeto seja aprovado.  
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A minuta da norma da Contribuição de Negociação Coletiva também fixa critérios para a 
distribuição dos valores arrecadados: 65% iriam para o sindicato da categoria que realizou 
a negociação coletiva; 15% para a federação correspondente; 5% para a confederação; 
10% para a central sindical à qual o sindicato está filiado; 5% para a Conta Especial 
Emprego e Salário do Ministério do Trabalho.  
 
O dinheiro destinado à conta do Ministério do Trabalho só poderá ser usado para 
"reaparelhamento" das superintendências regionais do Trabalho, fiscalização ou 
contratação de pesquisas e consultorias "de interesse dos trabalhadores e empregadores".  
 
Juruna afirma que os sindicalistas levaram a discussão para o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), e agora estão conversando com líderes de diversos partidos para 
colocar o projeto em votação. A ideia, disse, é apresentar o texto até o fim deste mês. 
"Não estamos criando a volta do imposto sindical, não é nada que seja obrigatório" , 
afirmou. "Será uma contribuição discutida e aprovada em assembleia pela categoria." Para 
ele, outra vantagem do projeto é "levar o sindicalista para dentro do local de trabalho".  
 
Presidente da UGT, Ricardo Patah afirma que o mais importante no momento é 
"distensionar" a relação dos sindicalistas com os congressistas. "Alguns manifestaram até 
ódio contra os sindicatos na votação da reforma trabalhista. Deu para perceber. Agora, 
muitos estão tendo uma nova compreensão. Se é para valorizar a negociação, não faz 
sentido fragilizar os sindicatos."  
 
Patah diz que o projeto em discussão não concorre com a possibilidade de o presidente 
Michel Temer editar uma MP para "ajustar" os termos aprovados na reforma trabalhista. A 
ideia da medida passou a circular às vésperas da votação da reforma como uma forma de 
evitar atrasos na aprovação. "Temer garantiu que iria fazer. O ministro [Ronaldo Nogueira] 
garantiu também. A palavra empenhada é importante", disse. 
 
 
 

Empresas pretendem adaptar contratos de trabalho à reforma  
 
Por Adriana Aguiar 
As empresas pretendem fazer alterações nos contratos de trabalho com base na reforma 
trabalhista, que entra em vigor amanhã. Os principais pontos estão sendo definidos em 
reuniões com os sindicatos patronais. A construção civil, por exemplo, quer ampliar o uso 
da terceirização, acabar com o pagamento de horas extras em horários ociosos e adotar a 
previsão de demissão de comum acordo.  
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No comércio, pretende-se resolver questões sobre jornada de trabalho aos domingos e 
feriados. Já a área têxtil planeja reduzir o horário de almoço, implementar a demissão 
consensual e a homologação anual dos contratos, como forma de evitar novos processos 
judiciais.  
 
Os sindicatos de trabalhadores, por outro lado, acreditam que tudo ainda deverá ser 
negociado nas convenções coletivas. E alertam que não devem permitir alterações que 
prejudiquem o trabalhador. Para a Central Única dos Trabalhadores (CUT), a 
implementação vai gerar precarização do trabalho, queda no consumo e mais crise 
econômica.  
 
Alterações na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), por meio da Lei nº 13.467/2007, 
consideradas inconstitucionais, ainda deve gerar, segundo as entidades, milhares de 
ações judiciais de trabalhadores e sindicatos.  
 
O vice-presidente de Relações Capital-Trabalho do Sindicato da Indústria da Construção 
Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP), Haruo Ishikawa, afirma que a nova lei da 
terceirização e a reforma trabalhista devem ajudar principalmente a reduzir as ações 
judiciais que tratam do tema e ampliar seu uso no setor.  
 
De acordo com ele, apesar de o artigo 455 da CLT já admitir o uso da terceirização para a 
construção e prever a responsabilidade do empreiteiro principal em caso de não 
pagamento, havia uma grande resistência do Ministério Público do Trabalho (MPT) e da 
Justiça do Trabalho em aceitar a terceirização em determinadas atividades.  
 
O MPT entrou com diversas ações civis públicas contra o setor com a alegação de que 
havia terceirização generalizada, sem respeitar a Súmula nº 331 do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), que proibia a terceirização da atividade-fim (principal) da empresa. 
 
"No setor de construções há uma grande dúvida sobre o que é atividadefim ou meio 
porque o produto fica no local e todas as atividades são especializadas, desde a fundação 
até a colocação de azulejo e de portas. São todas atividades independentes", diz Ishikawa. 
Com as novas leis, que admitem a terceirização de forma ampla, o vice-presidente 
entende que o problema estará resolvido.  
 
No caso das horas extras, Ishikawa afirma que não serão mais devidas se o empregado 
não estiver efetivamente trabalhando. "É comum eles ficarem no canteiro de obra, por 
exemplo, até a hora dos estudos. E a empresa acabava pagando horas extras. Isso não 
vai ter mais", diz.  
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A alteração é fundamentada na inclusão do parágrafo 2º do artigo 4º da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT). Esse dispositivo estabelece que não será computado como 
período extraordinário o período em que o empregado, por escolha própria, buscar 
proteção pessoal, em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, 
bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades 
particulares. 
 

 
 
A construção, por ser um setor de alta rotatividade, também estuda implementar a 
demissão por acordo entre empregado e empregador, prevista no artigo 484-A da nova lei. 
Nesse caso, será devido apenas metade do aviso prévio indenizado e da multa rescisória 
e o trabalhador poderá sacar até 80% do FGTS. Porém, não terá direito a seguro-
desemprego.  
 
"Tínhamos muito problemas com empregados que não pedem demissão e empresas que 
não querem demitir. Agora, devem ser celebrados esses acordos", diz o vice-presidente do 
Sinduscon-SP.  
 
O uso de premiações e bônus, comum na área, segundo Ishikawa, deve ser estimulado a 
partir de agora, já que a nova lei deixa claro que não incidem verbas previdenciárias e 
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trabalhistas sobre os pagamentos. Também poderá haver divisão dos períodos de férias 
pelos trabalhadores, conforme prevê a lei.  
 
Apesar dos planos das empresas do setor, o presidente da Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias da Construção Civil de São Paulo (Sintracon-SP), Ramalho da Construção, 
afirma que não deve permitir retrocessos e que a convenção coletiva não deve ser 
alterada para prejudicar o trabalhador.  
 
"A Anamatra [Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho] mesmo diz que alguns 
pontos dessa reforma são inconstitucionais. Ainda vai haver muitos questionamentos na 
Justiça" , diz o presidente do SintraconSP.  
 
No comércio, o principal ponto de conflito a ser resolvido envolve os mecanismos de 
compensação de jornada. Segundo Ivo Dall'Acqua Júnior, vice-presidente da 
FecomercioSP, com exceção da folga semanal, a compensação de horas de domingos e 
feriados poderá ser melhor negociada a partir de agora. "A reforma, sem mexer nos 
direitos, abriu a possibilidade de mecanismos compensatórios mais flexíveis", afirma.  
 
Até então, apesar de ser permitido por lei ao setor o trabalho aos domingos, o funcionário 
só podia trabalhar três domingos seguidos. No caso das mulheres, a previsão é de um 
domingo trabalhado e um folgado. O trabalho em feriados tinha que ser tratado em 
negociação coletiva. "Casar todas essas regras com o descanso semanal era um inferno. 
A reforma agora possibilita essa transação" , afirma.  
 
O setor de turismo, hotelaria e eventos, também atrelados à FecomercioSP, deve começar 
a adotar o contrato de trabalho intermitente, no qual o funcionário é chamado a trabalhar 
apenas em períodos determinados. "Isso é muito importante para esses setores que têm 
mais demandas em determinados períodos", diz Dall'Acqua Júnior.  
 
As empresas da área têxtil têm se interessado basicamente pelos acordos nas demissões, 
pela homologação de acordos na Justiça e pela quitação anual do contrato de trabalho 
como forma de evitar novas ações judiciais, segundo o advogado trabalhista e presidente 
do Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem do Estado de São Paulo (Sinditêxtil-
SP), Luiz Arthur Pacheco.  
 
"Ainda não se sabe como vão funcionar na prática esses acordos judiciais homologados 
na Justiça. Mas as empresas estão interessadas porque se evita acordo apenas depois de 
ajuizada uma ação judicial" , afirma Pacheco.  
 
Também existe a possibilidade de implantação da redução do horário de almoço, caso 
seja da vontade dos próprios trabalhadores da área têxtil, segundo Pacheco. Como a 
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jornada é de 44 horas semanais, se houver redução do intervalo, os funcionários podem ir 
embora mais cedo no sábado.  
 
Ainda que as empresas estejam otimistas com a entrada em vigor da reforma, o presidente 
da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Vagner Freitas, afirma que o cenário deve 
piorar bastante para o trabalhador. "Deixaremos de ter empregos para fazer bicos", diz.  
 
Para ele, "com a contratação de uma mão de obra menos qualificada teremos produtos de 
pior qualidade. E com a diminuição de salários teremos uma redução do consumo e um 
agravamento da crise econômica".  
 
Tudo isso, acrescenta, deve gerar uma grande insegurança jurídica. "Grande parte da 
Justiça do Trabalho é contra a reforma e sindicatos e trabalhadores vão à Justiça para 
questionar pontos da nova lei", diz Freitas. 
 
 
 

Norma altera jurisprudência trabalhista  
 
Por Adriana Aguiar  
A Lei nº 13.467/2017, prevista para entrar em vigor amanhã, altera mais de cem artigos da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e muda significativamente a maior parte da 
jurisprudência da Justiça do Trabalho que hoje resulta em condenações aos 
empregadores.  
 
Uma das mudanças estabelece que deve prevalecer o negociado sobre o legislado. Ou 
seja, o que for negociado entre os sindicatos de empresas e trabalhadores deve valer mais 
do que estabelece a legislação trabalhista. A alteração foi comemorada pelas empresas 
porque é comum negociações serem questionadas e anuladas na Justiça do Trabalho.  
 
Se por um lado essa alteração tem como objetivo fortalecer a negociação, a mesma 
reforma estabeleceu o fim do imposto sindical obrigatório, o que deve enfraquecer 
sindicatos menores, principalmente os ligados a trabalhadores, que dependem desses 
valores para sobreviver.  
 
A terceirização, já regulamentada este ano pela Lei nº 13.429, também foi abordada no 
texto ao dar mais flexibilidade para o uso dessa prática em toda a cadeia produtiva. Até 
então, a Justiça do Trabalho costumava entender ser ilegal a terceirização da atividade-fim 
(principal) da empresa, com base na Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST).  
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A norma também cria novos tipos de contratos de trabalho, como o polêmico contrato 
intermitente, no qual o empregado só é chamado quando há demanda. Nesses casos, ele 
tem todos os direitos assegurados pela CLT, como férias, 13º salário proporcionais, que 
devem ser pagos no fim de cada trabalho.  
 
O trabalhador pode ter diversos contratos desse tipo ao mesmo tempo. E não é obrigado a 
aceitar o trabalho se não for do seu interesse. Por outro lado, não terá salário mínimo fixo 
e não conseguirá fazer planos de longo prazo. O texto ainda regulamenta melhor o 
teletrabalho e aumenta o tempo do contrato por tempo parcial de 25 horas semanais para 
30 horas.  
 
A atividade dos empregados autônomos também é regulamentada. A norma autoriza a 
contratação pelas empresas. Afirma que, nesses casos, o trabalhador, com ou sem 
exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista na 
CLT.  
 
Outra grande mudança é a possibilidade de empregados com curso superior e salário 
superior a R$ 11 mil negociarem seus contratos diretamente com o empregador, sem a 
presença do sindicato e estipular cláusulas próprias com força de lei.  
 
O texto ainda trata do uso da jornada de trabalho de 12 horas (com 36 horas de descanso) 
sem a necessidade de acordo coletivo, a substituição do pagamento de horas extras pelo 
uso de banco de horas, também sem necessidade de participação do sindicato e 
renováveis a cada seis meses. O que poderá ser feito por meio de contratos diretos entre 
funcionários e empresas.  
 
Pela norma, as horas extras só serão devidas se trabalhadas. Os funcionários que 
estiverem na empresa por outros motivos depois do expediente não devem recebê-las. 
Além disso, não haverá mais pagamento do tempo de deslocamento do trabalhador de sua 
casa até o trabalho.  
 
Entrar na Justiça do Trabalho também ficará mais difícil, pois o trabalhador terá que arcar 
com custas processuais e deverá pagar honorários de sucumbência (devidos à parte 
contrária em caso de perda). Atualmente, a maioria obtém a Justiça gratuita.  
 
A nova lei derruba o conteúdo de oito súmulas do Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
com interpretações favoráveis aos trabalhadores. Também, contrariando julgamento da 
Corte, estabelece a TR como fator de reajuste das ações, e não o IPCA-E - cuja correção 
é mais favorável ao vencedor da causa. Ainda na seara da Justiça do Trabalho, o projeto 
proíbe o TST de publicar súmulas, enunciados e afins que criem obrigações não previstas 
em lei. 
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Trabalho intermitente será permitido em todos os setores  
 
Por Edna Simão e Fabio Graner 
Às vésperas da nova legislação trabalhista entrar em vigor, amanhã, o ministro do 
Trabalho, Ronaldo Nogueira, ainda analisa quais os ajustes que serão feitos por medida 
provisória ou Projeto de Lei à reforma. Em entrevista ao Valor, ele afirmou que a jornada 
intermitente, cuja regulamentação estará nessa proposta, vai atender todos os setores 
econômicos e que os sindicatos terão que encontrar formas para compensar o fim da 
contribuição sindical obrigatória, como cobrar por serviços prestados a seu associados. 
Para ele, não haverá enfraquecimento dos sindicatos.  
 
Os "ajustes" têm como objetivo cumprir promessa feita ao Senado para garantir uma 
aprovação célere da matéria. A expectativa inicial era de que o governo editasse uma MP 
até o dia 11, quando começa a valer a nova legislação, mas o ministro disse que vai 
encaminhar uma MP ou PL no "momento adequado". "É preciso consenso" , declarou.  
 
Mesmo com a demora na definição, já que a reforma foi sancionada, sem vetos, pelo 
presidente Michel Temer em julho a ausência da MP ou PL não prejudicaria a vigência da 
Reforma Trabalhista. "Não existe problema na legislação que foi aprovada" , disse. "A MP 
ou PL não vai desconfigurar o que a Câmara já aprovou. Poderá corrigir alguns pontos. 
Corrigir não, aprimorar a segurança jurídica em alguns pontos que sejam importantes para 
garantir ao trabalhador seus direitos", disse o ministro.  
 
Além de ajustes nos contratos intermitentes, o governo pretende acatar a demanda dos 
senadores que querem retirar da legislação aprovada a autorização de grávidas e 
lactantes que trabalham em ambientes insalubres, desde que tenham atestado médico. 
Nogueira afirmou que também pode ajustar o contrato do autônomo continuado, aquele 
que presta um serviço com frequência para determinada empresa. Mas, ele não deu 
detalhes de como seria isso. "É regulamentar para preservar a segurança de direito ao 
trabalhador para evitar a utilização da lei para burlar a própria lei", comentou.  
 
Segundo o ministro, a jornada intermitente, em que a empresa poderá contratar o 
funcionário por dias ou horas trabalhadas, vai atender todos os setores econômicos. 
Existiam debates entre especialistas da área que o contrato intermitente deveria focar 
apenas algumas categorias. Os senadores defendiam restringir a jornada intermitente para 
os setores de comércio e serviços.  
 
"O trabalho intermitente é o próprio mercado que vai regular. O próprio mercado vai 
possibilitar o ambiente adequado para cada modalidade de contrato dependendo da 
atividade econômica" , explicou o ministro, assegurando que o trabalhador não ficará 
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desprotegido nessas situações. "Nos países modernos, que adotam essa prática de 
contratos, eu não vejo trabalhador de lá querendo vir para países em que não tem essa 
modalidade. Eu vejo o inverso" , destacou Nogueira.  
 
O ministro aposta na contratação do funcionário por hora justamente para trazer 
trabalhadores que atualmente vivem na informalidade, cerca de 40 milhões, para a 
formalidade. Ele reforçou que a reforma vai contribuir para criação de dois milhões de 
postos de trabalho em dois anos. Essa estimativa considera apenas o fato de o governo 
estar dando maior segurança jurídica aos contratos de trabalho. Sobre qual crescimento 
econômico é utilizado para projetar o aumento do emprego, Nogueira brincou e disse que 
quem fala de economia é o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. "Se eu der qualquer 
palpite, ele vai brigar comigo" , contou.  
 
Apesar do ministro não admitir, a jornada intermitente pode inflar artificialmente o número 
de empregos gerados apresentados mensalmente no Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), pois a contagem de empregos formais consideram vínculos e, 
com a jornada intermitente, um mesmo trabalhador pode ter vários vínculos. Para o 
ministro, isso não vai distorcer números do Caged, mesmo com ele deixando claro que 
não haverá no cadastro especificação da modalidade de contrato do trabalhador.  
 
Assim como nas divulgações do número de empregos com carteira assinados no país, o 
ministro manteve o discurso otimista com relação ao mercado de trabalho, mas não quis 
fazer projeções sobre fechamento do ano. "Os números serão bons considerados os de 
2016 e 2015. Ainda é muito cedo para saber se o número fechar o ano no positivo" , disse.  
 
Ele reforçou, várias vezes durante a entrevista, que o governo vai cumprir o acordo 
firmado com o Senado. "O Senado encaminhou uma pauta de reivindicação e a pauta de 
reivindicação será atendida" , frisou. "Estamos trabalhando ainda" , complementou.  
 
A nova lei trabalhista extinguiu a cobrança de contribuição obrigatória pelos sindicatos, o 
tem gerado pressão das entidades que representam os trabalhadores para criação de um 
novo imposto sindical para compensar as perdas. Alguns parlamentares ameaçam incluir 
uma emenda em alguma medida provisória para produzir um novo imposto. O ministro 
afirmou desconhecer essa movimentação de parlamentares. "Engana-se quem pensa que 
a organização sindical sobreviveu até aqui só por conta do imposto obrigatório. O imposto 
sindical obrigatório é coisa do passado" , destacou, acrescentando que a organização 
sindical terá que se bancar com a contribuição voluntária ou através da remuneração de 
serviços prestados aos associados.  
 
Além de enfrentar as resistências à Reforma Trabalhista, o ministro do trabalho foi 
bombardeado recentemente devido à publicação de uma portaria que flexibiliza o trabalho 
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escravo no país, que acabou suspensa por decisão em caráter liminar da ministra Rosa 
Weber, do Supremo Tribunal Federal. Sobre o assunto, Nogueira disse que a portaria está 
sendo aprimorada. "Estamos caminhando para o ponto ideal que é oferecer uma norma 
que dê objetividade, segurança jurídica e que possamos erradicar o trabalho escravo no 
Brasil" , afirmou. 
 
 
 

Ministério lança carteira de trabalho eletrônica obrigatória pelo 
celular  
 
Por Fabio Graner e Edna Simão  
O governo fará, provavelmente no próximo dia 21, o lançamento da carteira de trabalho 
digital no celular. Em entrevista ao Valor, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, a 
inclusão de dados na carteira digital pelas empresas será obrigatória. "Terá a opção de 
continuar com a carteira convencional, que ele tem apego, mas terá também a carteira 
eletrônica no próprio celular. O trabalhador terá acesso a todo o seu histórico, todos seus 
contratos", disse o ministro.  
 
O ministro também informou que, com a carteira de trabalho eletrônica e o sistema Sine 
Fácil (aplicativo lançado em maio que permite uma série de consultas sobre vagas de 
trabalho e de situação de pedidos de segurodesemprego), a partir de janeiro do ano que 
vem, o trabalhador não precisará mais ir às agências do Ministério do Trabalho para 
requerer e obter o seguro-desemprego. "Ele será informado" , disse. "Vamos inovar muito 
nessa questão de digital" , afirmou.  
 
Ele ressaltou que o governo está fazendo um trabalho bem sucedido de combate a fraudes 
no seguro-desemprego que já gerou uma economia de "mais ou menos R$ 1bilhão".  
 
O anúncio da carteira do trabalho digital, previsto para ocorrer no Palácio do Planalto, será 
feito em um cenário em que o governo quer retomar o debate em torno da reforma da 
Previdência, que é uma medida impopular.  
 
Nogueira destacou que o ministério se manterá concentrado na adoção de medidas ativas 
de geração e proteção do emprego. No acumulado de janeiro a setembro, foram geradas, 
liquidamente, 208.874 empregos com carteira de trabalho assinada. 
 
 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 10/11/2017) 
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Com reforma, criação de vagas e formalização são incertas 
 
Mais emprego? Insegurança jurídica, fraqueza da economia e baixa produtividade de empresas estão 
entre os motivos para as dúvidas em relação aos benefícios da nova legislação trabalhista 
 

 

 

São Paulo - A capacidade da reforma trabalhista para diminuir o desemprego e estimular a 
formalização no País é incerta. A nova legislação entra em vigor amanhã, dia 11. Mesmo 
alguns dos defensores das alterações na CLT têm dúvidas em relação ao impacto inicial 
da reforma, que traz mudanças para mais de 100 pontos da lei trabalhista brasileira. 
"Existem muitas questões polêmicas sobre a nova regra, o que deve causar vários 
questionamentos na Justiça. Essa insegurança jurídica pode ser prejudicial em um 
primeiro momento", diz Bruno Ottoni, pesquisador da área de economia aplicada do 
Instituto Brasileiro de Economia (Ibre/FGV). 
 
Já José Lazaro de Sá, assessor jurídico da FecomercioSP, afirma que o incentivo da 
reforma para a geração de vagas deve ficar para o médio prazo, caso a situação 
econômica esteja melhor. "Essa lei não é o coelho na cartola, é apenas parte da solução 
do problema." Segundo ele, a escassez de crédito é um dos impeditivos para a retomada 
da atividade e do emprego no País. Os especialistas com opinião mais crítica a respeito 
das mudanças na CLT trazem prognóstico pessimista. 
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Técnico de planejamento e pesquisa do Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Sandro 
Sacchet de Carvalho questiona a possibilidade de a flexibilização na lei estimular a 
formalização no mercado de trabalho. "Muitas das empresas que usam trabalho informal 
são pouco produtivas e não tem capacidade de arcar com os custos da formalização." Na 
opinião dele, é possível que a migração do emprego convencional para os novos modelos 
de contratação, como o trabalho intermitente, supere a mudança da informalidade para a 
formalidade. "Algumas pessoas que hoje fazem jornada integral podem ser transferidas 
para o período parcial", indica o entrevistado. 
 
Sobre esse ponto, Lazaro, da FecomercioSP, diz que pode haver uma "pequena 
migração" do trabalho integral para o intermitente. "Mas essa mudança não será grande, 
até porque o empresariado brasileiro gosta de manter certa estabilidade em relação à mão 
de obra", pondera ele. 
 
Para o diretor de assuntos legislativos da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho (Anamatra), Paulo Boal, a recessão é o motivo da fraqueza no mercado de 
trabalho. "As taxas de desemprego eram bastante baixas uma década atrás, quando 
tínhamos a mesma lei. O problema de hoje é econômico". Prova disso, diz ele, é a melhora 
do trabalho registrada durante os últimos meses. "Essa evolução não foi causada pela 
reforma." 
 
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de 
desemprego recuou para 12,4% no trimestre encerrado em setembro, após superar os 
13% no começo deste ano. Entretanto, esse recuo foi causado pela geração de vagas 
informais, enquanto o número de postos com carteira assinada ficou perto dos piores 
níveis da série histórica durante 2017. 
 
Cálculos feitos por Bernardo Coelho, pesquisador do Ibre, indicam que o Brasil possui 
mais de 41,8 milhões de pessoas no mercado de trabalho informal, cerca de 46% dos 
brasileiros com algum tipo de ocupação. 
 
Na opinião de Boal, que é juiz do trabalho no Paraná, é possível que algumas pessoas 
ganhem com a mudança na lei. "Trabalhadores que fazem 'bicos' em bares e restaurantes 
poderão ser registrados. Com isso, eles ganharão direitos, como férias e décimo terceiro." 
Contudo, o magistrado também acredita que a migração do trabalho integral para o 
intermitente deve superar a formalização. "Acho que o saldo da reforma pode ser 
negativo." 
 
Sobre os embates no Judiciário, Boal lembra que a Constituição Federal está acima das 
outras leis, como a CLT, e que os juízes poderão decidir conflitos trabalhistas usando a 
legislação principal. Na visão dele, a superioridade do acordado sobre o legislado, um dos 
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pontos instituídos pela reforma, pode gerar situações inconstitucionais. "A Constituição 
prevê que os acordos coletivos de trabalho têm como ponto de partida a melhoria das 
condições do empregado. Essa questão não pode ser desrespeitada", diz ele. 
 
Trajetória dos salários 
 
A perspectiva para o rendimento dos brasileiros também é duvidosa. "A evidência empírica 
sugere que o salário médio pode cair", afirma Ottoni, do Ibre. "Mas isso porque teríamos a 
entrada de trabalhadores [hoje desempregados] em funções que ganham menos", pondera 
ele. Boal, por outro lado, afirma que o avanço da terceirização pode causar uma queda 
mais ampla dos salários. "É uma questão de matemática: o lucro da prestadora de 
serviços, que vai estar entre o empresário e o trabalhador, vai ter que reduzir os ganhos de 
alguém", diz. 
 
Sancionada antes da reforma e complementada por ela, a lei da terceirização agora 
abrange também as atividades fim, como os médicos de um hospital e os professores de 
uma escola. Na contramão dos outros entrevistados, o sociólogo José Pastore afirma que 
os rendimentos vão aumentar. "A reforma deve destravar a busca por trabalhadores e 
essa demanda maior vai dar força aos salários", aponta o especialista. 
 
De acordo com ele, a geração de vagas deve avançar no médio prazo. "Conforme os 
empresários ganhem confiança, as novas modalidades de emprego e as tradicionais 
crescerão." Gerente executiva na Confederação Nacional da Indústria (CNI), Sylvia Lorena 
segue a mesma linha. "A modernização da CLT é muito positiva e pode ter um bom 
impacto para a geração de empregos no País." 
 
Polêmicas na lei 
 
Desde que começaram a ser discutidas, no ano passado, as novas regras geraram 
polêmicas. Mesmo o presidente Michel Temer, que defende a reforma, tentou amenizar 
alguns pontos da lei, como a possibilidade de grávidas e lactantes trabalharem em 
ambientes insalubres. 
 
Já o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, protocolou uma ação direta de 
inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra outro dispositivo. Ele questiona 
a necessidade da parte derrotada em ações judiciais ter de arcar com custos do processo 
e honorários, mesmo se for comprovada a falta de condição financeira do reclamante. 
 
Renato Ghelfi 
 

(Fonte: DCI – 10/11/2017) 
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M.Officer pode ser primeira impedida em SP após caso de 
trabalho escravo 
 
PEDRO DINIZ COLUNISTA DA FOLHA e JOANA CUNHA DE SÃO PAULO 
Ainda cabe recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, mas a aplicação da Lei Paulista de 
Combate à Escravidão poderá fazer a holding M5 Têxtil, dona das grifes M.Officer e Carlos 
Miele, perder por dez anos o direito de vender qualquer produto no Estado de São Paulo. 
Denunciada pelo Ministério Público do Trabalho em ação civil pública, após uma diligência 
ter flagrado oficinas com etiquetas da marca empregando operários em regime de trabalho 
análogo à escravidão, a empresa é a primeira do segmento de moda a sofrer esse tipo de 
punição desde que a lei, de autoria do deputado Carlos Bezerra Jr. (PSDB), foi 
regulamentada em 2013. 
 
A 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo acompanhou a sentença em 
primeira instância, que obriga a M5 a pagar R$ 4 milhões em indenização por dano moral 
coletivo, e acrescentou à pena outros R$ 2 milhões por dumping social, quando uma 
empresa obtém vantagens diante da concorrência ao reduzir custos de produção por meio 
da subtração de direitos trabalhistas. Na ação movida pelo MPT, em 2014, que se seguiu a 
um pedido de bloqueio de R$ 1 milhão dos bens da empresa, em 2013, e que foi 
indeferido posteriormente pela Justiça do Trabalho, os procuradores calcularam 
indenização de R$ 10 milhões, sendo R$ 7 milhões por danos coletivos e R$ 3 milhões por 
dumping social. Prevista na lei paulista, a perda do registro de ICMS solicitada na ação do 
MPT-SP tem efeito após decisão colegiada, que aconteceu na última terça-feira (8), no 
julgamento da segunda instância. 
 
A pena não tem prazo definido para ser aplicada e depende dos recursos que a defesa 
pode solicitar ao TST, como análise da pena aplicada. As provas do caso, no entanto, não 
são revistas nessa fase. "[O resultado da ação] é uma sinalização clara de que a prática de 
trabalho escravo urbano não é aceita e as consequências são duras. Acredito que marcas 
e confecções vão olhar com outros olhos a responsabilidade sobre sua produção. O 
entendimento que terceirizá-la e pulverizá-la blinda o contratante é ultrapassada", afirma o 
procurador Rodrigo Castilho, responsável pelo caso. 
 
SUBCONTRATAÇÃO 
 
A falta de responsabilidade sobre subcontratados é o argumento de várias empresas que 
tiveram peças de suas coleções flagradas em confecções diligenciadas pelo MPT. No caso 
da M5, a empresa alega que as peças da M.Officer foram vistas em uma oficina contratada 
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por um dos fornecedores, e não pela empresa. No entanto, planilhas e moldes de roupas 
anexados aos autos derrubaram a tese de que ainda que não houvesse contato direto 
entre a confecção e a M5, ela era responsável por parte do faturamento e respondia pelas 
jornadas exaustivas às quais os trabalhadores eram submetidos. "Esse tipo de argumento, 
muito comum em casos de confecções flagradas, é frágil. No caso da M.Officer, havia 
pacotes de aviamentos e etiquetas, então entendemos que a linha de produção era da 
marca", explica Castilho. 
 
Procurados pela reportagem, nem os advogados, nem a M5 Têxtil e seu dono, o estilista 
Carlos Miele, responderam aos pedidos de entrevista. À ONG Repórter Brasil, a 
assessoria da empresa respondeu que irá recorrer da sentença e questionou, por meio de 
um arquivo em PDF, a apuração dos procuradores e as provas colhidas. 
 
A nova decisão da Justiça foi vista por advogados como um apoio à liminar concedida no 
fim de outubro pela ministra Rosa Weber, do STF (Supremo Tribunal Federal) 
suspendendo os efeitos da portaria do governo Michel Temer que flexibiliza as regras para 
a fiscalização do trabalho escravo. "O próprio desembargador cita isso no acórdão. Essa 
decisão se relaciona com o momento político que o Brasil vive, de debate sobre o trabalho 
escravo. Ela mostra a preocupação do Judiciário com a precarização das condições de 
trabalho", diz a advogada Mayra Palópoli, sócia do escritório Palópoli e Albrecht. 
 
Em meados de outubro, o Ministério do Trabalho publicou uma portaria com regras que 
dificultam o acesso à chamada "lista suja" de empregadores flagrados por trabalho 
escravo no país. O texto também altera o modelo de fiscalização e abre brechas que 
podem dificultar a comprovação e punição desse tipo de crime. A medida está suspensa 
temporariamente por decisão liminar da ministra Rosa Weber. 
 
O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, afirmou nesta quarta-feira (8), que ainda neste 
mês, será publicada nova portaria com mudanças nas regras para inspeção do trabalho 
escravo. A decisão desfavorável à M.Officer vem às vésperas da entrada em vigor da 
reforma trabalhista, que acontece no próximo dia 11, e em um contexto de legislação mais 
flexível ao empregador, mas o cenário não muda para a empresa de moda. 
 
Fernando Peluso, professor de Direito Trabalhista do Insper, afirma que as novas regras 
de terceirização no Brasil não interferem na responsabilização da empresa que contrata 
serviços terceirizados. "O que está mudando com a regra de terceirização é que você 
passa a poder terceirizar a atividade fim. Mas a responsabilidade do tomador de serviços 
não se altera", diz o professor.  
 
 
 
(Fonte: Folha de SP – 10/11/2017) 


