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Inflação pode 'ajudar' salários só em 2019 
 
Retomada econômica lenta e efeitos da entrada em vigor da reforma trabalhista devem empurrar a 
expansão dos vencimentos dos trabalhadores para o final da década 
 
São Paulo - Os principais índices de inflação do País devem terminar 2017 perto dos 3%, 
bem abaixo dos níveis registrados nos últimos anos. No entanto, parte dos próximos 
reajustes salariais pode apenas repor esse avanço dos preços. 
 
Segundo especialistas consultados pelo DCI, o crescimento real dos salários (acima da 
inflação), pode ficar para 2019 ou 2020. "Uma expansão da economia no ano que vem 
daria espaço para os empresários concederem esses aumentos nos anos seguintes", diz 
André Braz, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre/FGV). Segundo ele, o 
desempenho econômico atual não favorece o avanço dos vencimentos. 
 
Outro fator que pode atrasar a evolução dos rendimentos é a reforma trabalhista, que 
entrou em vigor no último sábado. "Até setembro, notamos algum ganho real [nos 
salários], mas agora vemos um endurecimento do setor patronal, que espera a 
flexibilização na lei para mudar cláusulas nos contratos", afirma Ilmar Ferreira, técnico do 
escritório regional do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese). 
 
Na opinião do entrevistado, a tendência é que os patrões tentem aproveitar a prevalência 
do negociado sobre o legislado, uma das principais mudanças trazidas pela reforma 
trabalhista, para construir os novos acordos. 
 
"O setor de serviços provavelmente vai sofrer mais nas negociações com a nova 
legislação, já que a organização dos trabalhadores dentro das categorias é bastante 
pulverizada", afirma Ferreira. Para a indústria, por outro lado, ele projeta entendimentos 
mais favoráveis para os funcionários. "Isso porque o setor industrial já tem uma cultura de 
negociação bastante estabelecida." 
 
De acordo com levantamento do Dieese, cerca de 60% dos reajustes nos salários 
resultaram em aumentos reais no primeiro semestre, enquanto 30% tiveram aumentos 
iguais à inflação e 10% registraram perdas salariais. Para o cálculo, foi usado o Índice 
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Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 
 
Já o rendimento médio real no País chegou a R$ 2.115 no trimestre encerrado em 
setembro, praticamente estável no confronto com igual período de 2016, segundo a 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do IBGE. 
 
Derrocada dos preços 
 
A variação acumulada em 12 meses pelo INPC ficou em 1,83% em outubro, bem abaixo 
dos patamares registrados em 2016 (8,5%) e 2015 (10,33%). Já o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medida oficial da inflação no País, alcançou alta de 
2,7% no mês passado, também inferior ao resultado do ano passado (7,87%) e ao de 2015 
(9,93%). Os números mais recentes foram divulgados na última sexta-feira pelo IBGE. 
 
Para 2017, as estimativas de mercado para o IPCA estão um pouco acima do piso da 
meta (3%). O Itaú Unibanco, por exemplo, projeta um avanço dos preços de 3,2%. Já para 
2018, as previsões apontam um aumento mais robusto, próximo dos 4%. "A tendência é 
que os índices ganhem força, com a recuperação mais significativa da economia e a 
retomada dos preços de alimentos", afirma Braz, do Ibre. 
 
Depois de seguidas quedas em 2017, o grupo alimentação e bebidas acumulou deflação 
de 2,14% nos 12 meses encerrados em outubro, puxando a desaceleração do IPCA no 
período. No ano que vem, entretanto, esse grupo deve recuperar parte do recuo, inclusive 
porque a previsão para a safra de grãos brasileira, que atinge volume recorde em 2017, 
indica uma queda de 8,9% nas colheitas, segundo o IBGE. 
 
Sobre o índice geral, Braz afirma que o patamar atual da inflação é "bastante baixo" e 
ainda reflete a influência da recessão sobre a atividade econômica. "Não seria ruim se o 
IPCA subisse um pouco." 
 
Efeito positivo 
 
Enquanto o impacto da inflação mais baixa para os salários pode demorar a aparecer, o 
patamar atual do índice pode ter efeito positivo para outros ramos da economia em 2018. 
Os reajustes de alugueis e instituições de ensino, por exemplo, devem ficar bem abaixo 
daqueles vistos durante os últimos anos, afirma Braz. 
 
Renato Ghelfi 
 
(Fonte: DCI – 13/11/2017) 
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A reforma trabalhista em vigor 
 
Os apressados que não a tomem como alvará para regresso ao capitalismo voraz 
 
*Almir Pazzianotto Pinto, O Estado de S.Paulo 
Entrou em vigor a Lei 13.467/17, de 13 de julho deste ano, aprovada com o objetivo de 
revogar, alterar e acrescentar dispositivos à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
 
Ao contrário do que alardeiam os adversários, a nova lei resulta de louvável esforço de 
modernização do Decreto-lei n.º 5.452, baixado por Getúlio Vargas em 1.º de maio de 
1943, quando exercia o Poder Executivo e acumulava as funções do Legislativo. Limita-se 
o diploma legal a responder a algumas das urgências decorrentes do clima de insegurança 
jurídica que caracteriza as relações individuais e coletivas de trabalho, um dos 
responsáveis pela desindustrialização e pelo desemprego. 
 
A CLT tenta acompanhar a evolução das classes trabalhadoras desde a data da 
promulgação. Ganhou forças na década de 1950 graças às correntes migratórias do 
campo para as grandes cidades, estimuladas pelo sonho que todo trabalhador rural 
alimentava de encontrar emprego na indústria, no comércio, em bancos, com “carteira 
assinada”. Em 1954, por ocasião das comemorações do quarto centenário de São Paulo, a 
CLT mal ultrapassava os primeiros dez anos de vida, demonstrando eficácia como 
instrumento de proteção dos assalariados. O proletariado urbano acumulava forças, 
melhorava de vida, espalhava-se pelos bairros populares. O rápido crescimento despertou 
o interesse das esquerdas, fomentou a expansão do movimento sindical e forneceu 
combustível para conflitos sociais. Na Justiça do Trabalho, criada em 1939, o número de 
reclamações era crescente e continuava a aumentar, provocando a organização de 
grandes escritórios especializados na defesa dos direitos da força de trabalho. 
 
A evolução do operariado alimentou o conhecido fenômeno da superação da lei pelos 
fatos. À medida que se escolarizava, o trabalhador também se organizava, politizava-se e 
dava origem a lideranças sindicais que não se satisfaziam com os direitos enumerados na 
CLT. Foi o que se viu no final de 1963, quando, informados por vagas ideias acerca de 
trabalhismo, comunismo e socialismo, dirigentes de distintas categorias se uniram para 
deflagrar a greve de outubro, provocando a parada de 700 mil trabalhadores. Fenômeno 
que se repetiu anos depois no ABCD paulista. Milhares de operários das indústrias 
automotivas, liderados por um jovem metalúrgico conhecido como Lula, atraíram a atenção 
nacional e internacional com as greves de 1978, 1979 e 1980, decretadas contra o arrocho 
salarial. 
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A primeira tentativa de reforma radical da CLT partiu do conservador presidente Eurico 
Gaspar Dutra, quando enviou à Câmara dos Deputados, em 31/5/1949, a Mensagem 
256/1949, com pedido de autorização para ratificar a Convenção n.º 87/1948 da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), relativa à liberdade sindical e à proteção ao 
direito de sindicalização. Satisfeito o compromisso formal perante a OIT, não mais se 
movimentou. Quedou-se inerte e assim permaneceram os presidentes que se sucederam 
no decorrer de 68 anos, entremeados por 20 de regime militar. 
 
Durante todo o tempo, ninguém se interessou em transformar a estrutura imposta por 
Getúlio Vargas na Carta Constitucional de 10/11/1937, inspirada no corporativismo fascista 
da Itália de Mussolini, em algo autônomo, livre e democrático, como determina a OIT. Aos 
empregadores e às lideranças sindicais de trabalhadores parecia vantajoso conservar o 
movimento sindical sob o controle do Ministério do Trabalho. Nas raras ocasiões em 
trabalhadores foram às ruas, enfrentaram dura repressão policial e intervenções foram 
decretadas, para impor a autoridade do governo e restabelecer a ordem. 
 
A conversão da Contribuição Sindical obrigatória em voluntária reabre debates sobre a 
estrutura sindical. Como sobreviverão milhares de sindicatos patronais e profissionais? É 
problema para o qual ninguém formula solução. Com baixas taxas de sindicalização e 
mensalidades simbólicas, as entidades de primeiro grau não sobreviverão sem cortar 
despesas. Muitas se sentirão obrigadas a reduzir a folha de salários, com elevadas 
despesas em verbas indenizatórias. 
 
Não bastasse, o legislador disciplinou, com os artigos 510-A, B, C e D, algo que deveria 
ser objeto de negociação. Refiro-me ao artigo 11 da Constituição, cujo texto diz: “Nas 
empresas com mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um 
representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto 
com o empregador”. As reações patronais têm oscilado entre reduzido entusiasmo e 
frontal rejeição, pelo justificado receio de se encontrarem diante de novo modelo de 
sindicalismo, exercitado dentro dos estabelecimentos. A solução consiste na exploração 
do artigo 611-A, cujo inciso VII permite acordo coletivo sobre a representação dos 
trabalhadores no local de trabalho, com prevalência sobre a lei. 
 
Aos apressados recomendo não tomarem a reforma como alvará para regresso ao 
capitalismo voraz. Seria o pior que lhes poderia acontecer. O núcleo da CLT não foi 
atingido e resiste intacto. Lembrem-se do princípio da hipossuficiência e do parágrafo 
único do artigo 3.º, segundo o qual “não haverá distinções relativas à espécie de emprego 
e à condição do trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual”. Tenham o 
máximo cuidado com o artigo 9.º, cuja redação, inalterada, prescreve: “Serão nulos de 
pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a 
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aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação”. E não ignorem o artigo 468, 
que declara ilícitos acordos que causarem prejuízos diretos ou indiretos ao empregado. 
Em breve conheceremos os primeiros resultados da nova lei, na visão da Justiça do 
Trabalho. A prudência aconselha a não se afobarem. 
 
*Advogado, foi ministro do trabalho e presidente do tribunal superior do trabalho 
  
 

Governo prepara ajustes na nova lei trabalhista 
 
Legislação que entra em vigor hoje ainda deve sofrer alterações, porque, para aprová-la, Michel 
Temer prometeu mudanças aos senadores 
 
Fernando Nakagawa e Carla Araújo, O Estado de S.Paulo 

BRASÍLIA - Aos 74 anos, a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) ganha uma nova 
roupagem a partir de hoje. Com a entrada em vigor da reforma trabalhista, a relação entre 
patrões e empregados mudará profundamente em meio às promessas de criação de 
vagas e o temor de piora das condições de trabalho. As regras começam a valer sem que 
o governo tenha decidido como será o processo de ajuste de alguns temas prometidos ao 
Congresso: se por Medida Provisória ou projeto de lei. A minuta do texto, que está na 
Casa Civil, não prevê, como foi cogitado, um novo instrumento para financiamento dos 
sindicatos. 
 
O projeto que entra em vigor neste sábado, 11, foi amplamente apoiado pelas entidades 
empresariais. O texto prevê, por exemplo, que os acordos coletivos tenham força de lei. 
 
Também acaba com a obrigatoriedade da contribuição sindical e permite a flexibilização de 
contratos de trabalho. Direitos constitucionais, como o 13º salário, Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) e salário mínimo, estão preservados. 
 
Diante de alguns pontos sem acordo entre governo e Congresso e com uma relação cada 
vez mais complicada com os parlamentares, o Palácio do Planalto não conseguiu entregar 
a proposta de ajuste da reforma trabalhista antes da estreia das novas regras. 
 
O texto que vai alterar pontos, como o trabalho insalubre de gestantes e contratos 
intermitentes está praticamente pronto, mas ainda há itens importantes em aberto e 
precisam ser decididos pelo Palácio do Planalto. 
 
Martelo. O governo ainda não bateu o martelo sobre como será a tramitação do ajuste. 
Inicialmente, a ideia era editar uma MP previamente acertada com os parlamentares. 
Costurada pelo senador Romero Jucá (PMDB-RR), a solução esbarrou na crescente 
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insatisfação de parte da bancada governista e na resistência de parlamentares ligados aos 
movimentos sindicais. 
 
Por isso, o governo passou a cogitar apresentar um Projeto de Lei, cuja tramitação poderia 
ser mais bem administrada pelo governo, mas não haveria o efeito imediato da MP. 
 
Outro ponto ainda polêmico é o financiamento sindical. A minuta que está na Casa Civil 
não prevê qualquer tipo de novo instrumento para substituir o imposto sindical – que deixa 
de existir a partir deste sábado. 
 
O governo, porém, tem sido duramente pressionado pelos sindicatos que exigem a 
regulamentação de um instrumento alternativo, como a contribuição a ser paga na 
negociação coletiva. No governo, não é descartada inclusive eventual decisão futura sobre 
o tema.  
 
Trabalho insalubre. Apesar dessas dúvidas, o ajuste das normas trabalhistas está 
praticamente fechado. Como prometido aos senadores, a minuta que está na Casa Civil 
prevê, por exemplo, alteração das regras para o trabalho insalubre de grávidas e lactantes. 
O texto sancionado em julho previa que gestantes deveriam apresentar atestado de saúde 
para serem afastadas, durante a gestação, de atividades consideradas insalubres. Agora, 
a proposta prevê vedação do trabalho nessa situação, mas haverá possibilidade de 
continuar nos casos em que a trabalhadora apresentar atestado que permita o trabalho. 
 
Outro ponto é o que impõe quarentena de 18 meses para uma empresa recontratar 
através de contrato intermitente um empregado previamente demitido. O texto também 
proíbe qualquer cláusula de exclusividade para o contrato autônomo e estabelece regras 
para que a jornada de 12 horas de trabalho com 36 horas de descanso tenha de passar 
por acordo coletivo. 
 
 
 

A reforma trabalhista e os desafios do Judiciário 
 
Olga Vishnevsky Fortes* 
Com a entrada em vigor da Lei 13.467/2017, os Juízes do Trabalho terão novos desafios: 
declarar a inconstitucionalidade de alguns artigos da Lei, lidar com a violação aos 
princípios que norteiam o Direito e o Processo do Trabalho e vencer os erros sistemáticos 
e redacionais da norma. Tudo para fazer cumpri-la, dever maior do Juiz. 
 
O poder-dever do Juiz de declarar a inconstitucionalidade de lei está inserido no sistema 
constitucional desde 1891, com inspiração no Direito norte-americano. Nada há de novo 
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nisso. Resta saber se a inconstitucionalidade está em toda a lei – e há uma minoria que 
entende que a norma não sobrevive ao controle de convencionalidade -, ou em parte dela. 
 
No entender da maioria, a Lei não é, em seu todo, inconstitucional. Mas padece de 
inconstitucionalidade, por exemplo, quando tarifa o dano extrapatrimonial pelo salário (CF, 
art. 7º, XXXII). Vale dizer que se dois empregados tiverem a mão amputada por acidente 
de trabalho, a indenização será maior para quem receba maior salário, ainda que o que 
ganhe menos necessite mais das mãos para exercer seu ofício. 
 
É inconstitucional quando subordina o acesso ao Judiciário ao pagamento de custas do 
processo anterior, ainda que a parte seja beneficiária da gratuidade (CF, art. 5º, XXXV). É 
dizer que o benefício da gratuidade não vale para o desempregado, embora valha para o 
consumidor, para o contratante civil… 
 
É inconstitucional, ainda, quando deixa de observar o dever de pagamento do mínimo 
legal no trabalho intermitente, e pela imposição de multa ao empregado (CF, art. 7º, IV). É 
dizer que haverá pleno emprego se o empregado receber menos de R$ 50,00 por semana, 
pois poderá ter mais de um emprego, ainda que tenha que ficar disponível ao empregador, 
a critério deste, sob pena de pagamento de multa. 
 
O Ministério Público do Trabalho é veemente ao apontar, dentre outras, a 
inconstitucionalidade da terceirização ampla, que trata desigualmente empregados que 
cumprem o mesmo ofício, permitindo remuneração desigual, ainda que garanta condições 
de trabalho locais igualitárias. Isso se torna ainda mais grave quando é o próprio Estado 
um dos grandes interessados em contratar prestadoras de serviços, sendo que, 
atualmente, contratos com a escorreita fiscalização são mais exceção do que praxe. 
 
A Lei modificou o alcance do princípio protetor, que permeia todo o sistema legal 
trabalhista. O empregado que ganha salário igual ou acima de duas vezes o teto dos 
benefícios previdenciários e tem diploma universitário poderá negociar livremente as 
cláusulas de seu contrato. Caso haja conflito – e agora nem se exige o diploma -, poderá 
recorrer à arbitragem. Isso significa que um consumidor que adquira um carro importado, 
de luxo, tem a proteção de todo o CDC e direito, inclusive, à inversão do ônus da prova. 
Mas o “alto” empregado ficará sujeito às regras contratuais e, sozinho, terá o poder de 
dizer ao seu empregador quais são os deveres deste para consigo – como se isso soasse 
verossímil. 
 
A Lei errou, ainda, quando permitiu que comissões de empregados negociem com a 
empresa sem a participação do Sindicato, mas deu às Convenções e Acordos Coletivos 
maior hierarquia sobre o que foi legislado. Tirou poder dos Sindicatos, mas deu maior 
poder às Convenções e Acordos Coletivos, que exigem sua participação. Se o erro fosse 
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diagnosticado como uma doença, diria que há um transtorno bipolar legal, causado, talvez, 
pelo afã de consertar o nosso esquálido sistema sindical. 
 
A pretensão legal nada velada foi enfraquecer o Judiciário Trabalhista: (i) retirando-lhe o 
poder-dever de verificar as condições acidentais anulatórias das normas coletivas; (ii) 
criando quórum diferenciado e número mínimo de sessões para criação de Súmulas; e (ii) 
permitindo a submissão de questões de direito individual ao Juízo Arbitral. Além disso, a 
principal pretensão anunciada não se mostrou verdadeira, a não ser que alguém admita 
que a livre demissão em massa pretendeu estabelecer a plena empregabilidade… 
 
*Juíza titular da 7.ª Vara do Trabalho da Zona Sul de São Paulo, pós-graduada em Processo Civil pela 
FMU e em Administração Judiciária pela FGV 

 
 
 

Trabalhadores não perdem direitos com a nova lei, afirmam 
especialistas 
 
Advogados e professores de Direito do Trabalho analisam as novas regras trabalhistas, em vigor a 
partir deste sábado, 11 
 
Julia Affonso e Luiz Vassallo 

Na opinião de especialistas e acadêmicos de Direito do Trabalho a aplicação das 
novas regras trabalhistas – em vigor a partir deste sábado, 11 – que mudam mais de 100 
pontos da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), tem situações positivas, flexibiliza 
direitos, mas também ainda gera muitos questionamentos e polêmicas. 
 
De acordo com diretor do Instituto Mundo Trabalho e professor da Fundação Santo André, 
Antonio Carlos Aguiar, as novas regras não retiram nenhum dos direitos garantidos pela 
Constituição Federal desde 1988, como décimo-terceiro, FGTS, módulo semanal máximo 
de 44 horas de trabalho, férias anuais, descanso semanal remunerado, entre outros. 
 
“O trabalhador que está no mercado, registrado em Carteira de Trabalho, ou que seja 
contratado posteriormente ao dia 11 de novembro, ele não perde nenhum direito garantido 
pela Constituição Federal”, assinala Aguiar. 
 
Na opinião de Danilo Pieri Pereira, especialista em Direito e Processo do Trabalho do 
escritório Baraldi Mélega Advogados, as novas regras solucionam e regulamentam 
diversas questões que provocam conflitos entre trabalhadores e empresas. 
 
“Dentre elas destaca-se o fim do imposto sindical obrigatório, a possibilidade da 
negociação de classes, o parcelamento das férias, a regulamentação do home office e do 
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trabalho intermitente e a adoção de regimes de compensação de horas extras. As 
mudanças significam um grande avanço na relação entre empresários e empregados, que 
se encontrava engessada pela CLT, de inspiração no modelo da Itália fascista, desde a 
Era Vargas”, aponta Danilo Pieri Pereira. 
 
Segundo o professor Antonio Carlos Aguiar, da Fundação Santo André, a prevalência do 
negociado pelo legislado é um ponto positivo das novas regras. “O negociado já é 
permitido hoje constitucionalmente, desde que haja contrapartida equivalente, concessões 
reciprocas, e não simples renúncia de direito. E continuará desta maneira, qualquer acordo 
ou negociação que retirar direitos do trabalho será considerado nulo e não terá validade”, 
avalia. 
 
Para o advogado João Badari, sócio do escritório Aith, Badari e Luchin Advogados, as 
novas leis eram necessárias para acompanhar as mudanças nas relações trabalhistas. 
“Neste momento de crise, a reforma deve ajudar a criar novas vagas e possibilidades de 
contratação de empregados por empresas que antes ficavam presas em uma legislação 
engessada. O importante é que o trabalhador não perdeu direitos fundamentais. Vamos 
aguardar os próximos meses para avaliar melhor os efeitos nas relações trabalhistas e no 
posicionamento do Judiciário em relação a nova legislação”, analisa. 
 
Regresso. Na avaliação dos advogados Pedro Mahin e João Gabriel Lopes, sócios do 
escritório Roberto Caldas, Mauro Menezes & Advogados, a reforma representa uma 
afronta aos direitos trabalhistas fundamentais. 
 
“Um direito do trabalho federal assegura um mínimo de uniformidade na proteção legal 
conferida ao trabalhador em todo o território nacional. Com a retirada daquele mínimo ético 
e civilizatório do capitalismo nacional, regiões cujas condições de trabalho são as mais 
frágeis tendem a sofrer maiores gravames, pois os sindicatos, enfraquecidos, não terão 
condições de resistir à investida patronal.” 
 
Mahin acredita que haverá ‘leilões em todas as regiões do país e a vencedora será aquela 
que conseguir rebaixar o nível de proteção do trabalho e do trabalhador mais aquém dos 
patamares mínimos estipulados na legislação trabalhista’. “A região que alcançar o maior 
nível de precariedade inevitavelmente atrairá os investimentos e gerará mais empregos.” 
 
Segundo João Gabriel, a classe trabalhadora será claramente prejudicada. “As novas 
regras deverão achatar salários, reduzindo o acesso da população a bens e serviços 
essenciais para a sua sobrevivência digna; ampliará jornadas de trabalho, impedindo a 
construção de uma vida plena também fora da relação de trabalho; inflacionará o número 
de acidentes e de adoecimentos no trabalho, e gerará mais mortes por causas ligadas às 
atividades laborais.” 
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Esses especialistas também defendem que a prevalência do negociado sobre o legislado é 
inconstitucional e promove o retrocesso social aos acordos e às convenções coletivas de 
trabalho. “Garantir a manutenção das condições de trabalho previamente negociadas entre 
sindicatos e empregadores, até que outro acordo ou convenção coletiva de trabalho seja 
firmada, é uma forma de prestigiar esses instrumentos normativos e minimizar os impactos 
da reforma trabalhista sobre a classe trabalhadora. Os empresários seriam instados a 
efetivamente negociar e tratar ponto a ponto as cláusulas já escritas, as conquistas já 
obtidas. Os trabalhadores teriam ao seu dispor um instrumento de resistência ao desmonte 
da legislação social. Haveria equilíbrio na negociação”, alertam. 
 
Ações trabalhistas têm restrições. As novas regras, segundo alguns advogados da área, 
alteram os procedimentos para o ingresso de ações na Justiça do Trabalho. Entre as 
principais alterações está sobre às custas das ações, destacam. A nova lei estabelece, por 
exemplo, que o trabalhador que ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho terá de 
pagar os honorários da perícia se o resultado dela for desfavorável ao seu pedido, ainda 
que seja beneficiário de Justiça Gratuita. Atualmente, a União é quem paga esta despesa. 
 
Outro ponto relevante é sobre os honorários do advogado. Caso o trabalhador seja o 
perdedor da ação, ele deverá pagar valores que podem variar até 15% do valor da 
sentença. “Com relação aos honorários advocatícios ou de sucumbência, a nova lei diz 
que eles deverão ser pagos pela parte perdedora, inclusive o trabalhador. Essa é uma 
novidade. Não existia no Direito do Trabalho”, diz Antonio Carlos Aguiar. 
 
A advogada trabalhista Joelma Elias dos Santos, do escritório Stuchi Advogados, explica 
que os honorários serão calculados com base no que a parte ganhou ou perdeu na ação. 
“Se em uma reclamação trabalhista o trabalhador perder tudo aquilo que pediu ele terá 
que arcar com a totalidade dos honorários, estando a empresa isenta de qualquer 
pagamento e o mesmo ocorre em caso o empregado ganhe tudo o que foi pedido, a 
empresa arcará com a totalidade dos honorários e o empregado ficará isento. Também 
podem ocorrer casos em que tanto a empresa quanto o empregado terão que pagar 
honorários”, informa a advogada. 
 
Joelma dos Santos também observa que o advogado terá que produzir um pedido de 
forma apurada e detalhada. 
 
“Por exemplo, o advogado ao realizar um pedido de horas extras, além de calcular o valor 
das horas extras propriamente ditas, terá que apurar individualmente cada um dos seus 
reflexos (DSR’s, 13.º salário, férias, FGTS, etc.), sob pena do pedido não ser julgado, caso 
o pedido não seja detalhado.” 
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Na opinião do professor da pós-graduação da PUC-SP e doutor em Direito do Trabalho, 
Ricardo Pereira de Freitas Guimarães, essa nova regra ‘inibirá os advogados 
irresponsáveis que aproveitam a fragilidade do trabalhador para entrar com ações em 
pedidos sem sentido’. 
 
“Sem dúvidas, a nova regulamentação tornará o processo mais enxuto e sem pedidos 
mirabolantes e que não fazem parte da realidade do trabalhador na relação com a 
empresa. Por este aspecto foi positivo, observa Guimarães.. 
 
Mas ele também ressalta que ‘esta nova regra que onera o trabalhador em cada pedido 
não considerado pelos juízes trabalhistas é um risco para o desenvolvimento da Justiça’. 
 
“Logicamente, só saberemos os efeitos destas novas regras na prática, mas, inicialmente, 
este tipo de regra cria um obstáculo para a jurisprudência trabalhista. Isso porque o 
advogado pensará duas vezes antes de propor uma nova tese, pois, se perder, prejudicará 
o seu cliente, o trabalhador”, analisa. 
 
Má-fé. Além da questão do pagamento relativo perdido, o trabalhador poderá ser 
condenado pela litigância de má-fé. Trata-se de uma sanção que estará expressa na 
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) que penalizará o trabalhador que propuser ou 
realizar em sua ação qualquer pedido, sustentam os especialistas. 
 
De acordo com o advogado Roberto Hadid, do escritório Yamazaki, Calazans e Vieira Dias 
Advogados, ‘haverá punições para quem agir com má-fé, com multa de 1% a 10% da 
causa, além de indenização para a parte contrária’. 
 
“O juiz poderá aplicar as multas com mais rigor, além de indenizar a parte contraria por 
abuso nos pedidos sem comprovação documental ou testemunhal.” 
 
De acordo com a nova lei, será considerado como litigante de má-fé aquele que, em juízo, 
praticar os seguintes atos: 
 
A) Apresentar pedido (reclamação trabalhista) ou defesa (contestação) contra texto 
expresso de lei ou fato incontroverso; 
B) Alterar a verdade dos fatos; 
C) Usar do processo para conseguir objetivo ilegal; 
D) Opuser resistência injustificada ao andamento do processo; 
E) Proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; 
F) Provocar incidente manifestamente infundado; 
G) Interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 
 



 

12 

Processo em andamento. Os especialistas destacam que os processos em andamento 
não serão afetados quando a reforma entrar em vigor. “Ações e processos já em 
tramitação, ingressadas antes da reforma entrar em vigor, não serão afetados pela reforma 
trabalhista. Entretanto, as ações ingressadas após 11 de novembro, já seguirão as novas 
regras”, explica Antonio Carlos Aguiar. 
 
Outra regra que não será afetada é com relação ao prazo para dar entrada na ação 
trabalhista. “O empregado tem até dois anos para entrar com a ação. Se ele for mandado 
embora em setembro de 2017, ele poderá ingressar com ação até setembro de 2019. Isso 
não muda”, explica a advogada Mayara Rodrigues, do escritório Aith, Badari e Luchin 
Advogados. 
 
 
O QUE MUDA E O QUE NÃO MUDA 
 
– DIREITOS GARANTIDOS: Não podem ser alterados e nem negociados os direitos 
relativos ao pagamento do FGTS, o recebimento do salário-mínimo e 13º salário, seguro-
desemprego, repouso semanal remunerado e as normas de saúde, higiene e segurança 
do trabalho previstas em lei ou em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, 
além das regras sobre a aposentadoria, salário-família, licença-maternidade com a 
duração mínima de cento e vinte dias, licença-paternidade, entre outras. 
 
– FÉRIAS: Continua sendo de 30 dias anuais; entretanto, se houver acordo entre patrões 
e empregados, pode ser dividida em até três vezes, desde que um dos períodos seja de 
14 dias corridos e, os demais, cinco dias corridos. 
 
– TEMPO DE PERCURSO NO TRANSPORTE E HORAS TRABALHADAS: Pela Reforma 
Trabalhista, o tempo gasto pelo empregado no percurso para se chegar ao local de 
trabalho ou no retorno para casa não poderá mais ser computado como parte da jornada 
de trabalho, independentemente do meio de transporte usado, mesmo o local de trabalho 
sendo de difícil acesso. 
 
– INTERVALO DE ALMOÇO: O intervalo dentro da jornada de trabalho poderá ser 
negociado, desde que tenha pelo menos 30 minutos. Se o empregador não conceder 
intervalo mínimo para almoço ou for parcial, a indenização será de 50% do valor da hora 
normal de trabalho apenas sobre o tempo não concedido em vez de todo o tempo de 
intervalo devido. 
 
– CONTRIBUIÇÃO SINDICAL: A contribuição sindical não será mais obrigatória. Agora, o 
pagamento será opcional. 
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– REGISTRO EM CARTEIRA DE TRABALHO: A nova regra prevê o aumento da multa 
por empregado não registrado pelo patrão para R$ 3 mil. Nos casos de microempresa e 
empresa de pequeno porte a multa será de R$ 800 por funcionário. 
 
– AÇÕES NA JUSTIÇA: A nova lei altera algumas regras para o ingresso de ação na 
Justiça do Trabalho. Por exemplo, limita valor a ser pleiteado pelo trabalhador, 
estabelecendo teto para alguns pedidos de indenização. Ofensas graves cometidas por 
empregadores devem ser de, no máximo, 50 vezes o último salário contratual de quem foi 
ofendido. O trabalhador tembém poderá ter que indenizar a empresa em caso de pedidos 
de má-fé ou negados pelo Judiciário. 
 
– DEMISSÃO CONSENSUAL: Trabalhadores e empresas poderão optar pela demissão 
em comum acordo. Por esse novo mecanismo, a multa de 40% do FGTS será reduzida 
para apenas 20%, e o aviso prévio ficará restrito a 15 dias. Além disso, o trabalhador pode 
sacar somente 80% do Fundo de Garantia, mas perde o direito de receber o seguro-
desemprego. 
 
 
 

Evolução do direito do trabalho no Brasil 
 
A segurança jurídica gerada pela reforma provocará forte incremento da produtividade e da 
empregabilidade, atraindo investimentos 
 
Ives Gandra Martins Filho, O Estado de S.Paulo 
Convidado a proferir palestra na Universidade de Coimbra, no final de outubro passado, 
sobre a História do Direito do Trabalho no Brasil, de modo a compreender a reforma 
trabalhista que hoje entra em vigor no Brasil, imaginei em como dividi-la didaticamente, a 
partir de datas emblemáticas. 
 
Assim, uma 1.ª fase, que podemos chamar de “embrionária”, começa em 13 de maio de 
1888, com a promulgação da Lei Áurea pela Princesa Isabel, pois antes, com o regime da 
escravidão, não se poderia falar em Direito do Trabalho. 
 
Essa fase se caracteriza pelo surgimento das primeiras leis laborais, num Brasil 
eminentemente agrícola, onde imperava a monocultura do café. Os primeiros direitos 
trabalhistas eram ligados à limitação da jornada do menor, às férias e ao regime 
previdenciário.  
 
Com a Revolução de 30, Getúlio Vargas criou o Ministério do Trabalho e uma Justiça do 
Trabalho de caráter administrativo, com representação classista. 
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A 2.ª fase foi a da “consolidação”, com promulgação da CLT em 1.º de maio de 1943, 
como diploma legal da Revolução Industrial brasileira, cujas fontes foram, declaradamente, 
a encíclica “Rerum Novarum” do Papa Leão XIII, os pareceres dos consultores do 
Ministério do Trabalho, as convenções e recomendações da OIT e as teses aprovadas 
pelo 1.º Congresso Brasileiro de Direito Social. 
 
Se, por um lado, adotava-se o modelo corporativista de controle do Estado sobre os 
sindicatos, pela unicidade sindical e imposto sindical obrigatório, por outro, colocava-se a 
Justiça do Trabalho dentro do Poder Judiciário, pela Constituição de 1946. 
 
A 3.ª fase, da “expansão” dos direitos trabalhistas, se dá 100 anos depois da abolição da 
escravatura, com a promulgação da Constituição cidadã de 1988, em que há uma 
verdadeira “constitucionalização da CLT”, pelo aumento do rol de direitos laborais, tais 
como aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, abono de 1/3 de férias, adicional de 
penosidade, proteção em face da automação, e tantos outros. 
 
Nela se desenvolveu um forte movimento sindical de esquerda, com greves gerais e a 
assunção de um sindicalista à Presidência da República.  
 
A Justiça do Trabalho passou a ser mais técnica, com a extinção da representação 
classista em 1999, mas houve um enrijecimento do Direito do Trabalho, pela ampliação do 
conceito de indisponibilidade de direitos, com a respectiva redução da autonomia negocial 
coletiva e a sistemática anulação de cláusulas de acordos coletivos pela Justiça do 
Trabalho, corrigida pelo STF. 
 
A crise econômica do final da primeira década do século 21 levou à 4.ª fase, que se pode 
chamar de “balanceamento”, inaugurada neste dia 11 de novembro de 2017, pela entrada 
em vigor da Lei 13.467/17, aparelhando o Brasil para enfrentar a revolução digital do 
século 21, ao disciplinar questões relativas às novas tecnologias, como teletrabalho, novas 
formas de organização laboral, como terceirização e trabalho intermitente, ou novas 
temáticas, como a dos danos morais. 
 
Suprindo lacunas da CLT, com a fixação de marcos regulatórios claros para todos esses 
novos fenômenos, e prestigiando os meios alternativos de composição dos conflitos 
laborais, como são a conciliação, mediação e arbitragem, com prevalência do negociado 
sobre o legislado em negociação coletiva, a reforma tende a dar maior segurança jurídica 
às empresas e melhor proteção legal aos trabalhadores. 
 
O fim do imposto sindical obrigatório marca o início da necessária reforma sindical no 
Brasil, rumo ao pluralismo sindical. E as alterações no Processo do Trabalho o tornam 
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mais célere e efetivo, pela racionalização judicial, simplificação recursal e 
responsabilização processual, coibindo “aventuras judiciais” e reduzindo demandas. 
 
Em suma, nossas esperanças, neste dia de entrada em vigor da Nova CLT são as de que 
a segurança jurídica gerada pela reforma provocará forte incremento da empregabilidade e 
da produtividade, atraindo investimentos estrangeiros ao Brasil, para superar a crise 
econômica e promover o desenvolvimento econômico e social de nosso País. 
 
Ives Gandra Martins Filho é ministro presidente do TST e CSJT 

 
 
 

Tribunal de Londres diz que motoristas do Uber são 
funcionários da empresa 
 
Após ter sua licença não renovada na capital inglesa, o Uber perde outra batalha na justiça de 
Londres; a companhia, no entanto, disse que vai recorrer da decisão 
javascript:; 
 Por Redação Link - O Estado de S. Paulo 
Nesta sexta-feira, 10, um tribunal trabalhista de Londres, no Reino Unido, proferiu uma 
decisão que rejeita o argumento do Uber de que seus motoristas são profissionais 
autônomos, e confirma uma decisão judicial proferida no ano passado.  
 
A partir de agora, a companhia de transporte por aplicativo será obrigada a garantir que 
seus motoristas no país recebam um salário mínimo e tenham direito a tempo livre, o que 
pode colocar em xeque seu modelo de negócio. 
 
Em um comunicado publicado após a decisão, o diretor de operações do Uber no Reino 
Unido, Tom Elvidge, disse que a companhia vai recorrer da decisão em uma Corte de 
Apelação ou até mesmo na Suprema Corte Britânica. 
 
O caso foi aberto em 2016, após dois motoristas do Uber – James Farrar e Yaseen 
Aslam – processarem a companhia norte-americana, em nome de um grupo de 19 outros 
motoristas, alegando que ela havia negado direitos trabalhistas básicos ao classificá-los 
como autônomos.  
 
O Uber, no entanto, argumentou que seus motoristas são independentes. 
 
“Você pode se esconder atrás da tecnologia, mas as leis existem, e elas precisam ser 
obedecidas e respeitadas, disse Aslam, de 36 anos, em uma entrevista após a decisão do 
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Tribunal. “O impacto dessa decisão pode afetar milhares de motoristas e também milhares 
de trabalhadores do Reino Unido”. 
 
Histórico. Essa é a segunda decisão judicial desfavorável ao aplicativo Uber em Londres 
nos últimos meses.  
 
Em setembro, a companhia não teve sua licença renovada para operar na capital inglesa, 
sob as alegações de que a empresa não se encaixa adequadamente nos modelos 
necessários para continuar na cidade.  
 
O Uber prontamente recorreu da decisão, e enquanto aguarda um novo julgamento, pode 
continuar a oferecer seus serviços. 
 
O mercado londrino é essencial para a companhia atualmente.  
 
Em 2012, chegou ao país somente na capital do Reino Unido, mas hoje já está presente 
em várias outras cidades.  
 
Só em Londres, há 40 mil motoristas de Uber e quase 3,5 milhões de pessoas que usaram 
o aplicativo pelo menos uma vez nos últimos três meses. 
 
Além dos problemas na cidade inglesa, a companhia também passa por um momento 
delicado, após algumas denúncias de assédio e reclamações de funcionários que 
alegaram que a empresa possui uma cultura muito agressiva dentro do ambiente de 
trabalho.  
 
A soma de tudo isso levou à renúncia de Travis Kalanick, o antigo presidente executivo, no 
meio do ano. 
 
Em seu lugar, entrou o iraniano Dara Khosrowshahi, que trouxe um estilo mais conciliatório 
para a empresa.  
 
Ele foi pessoalmente a Londres tentar negociar com as autoridades de transporte da 
cidade.  
 
Com o novo presidente, a companhia espera abrir capital em 2019 e trabalha para receber 
um investimento de bilhões de dólares do grupo japonês SoftBank. 
 
 
 
(Fonte: Estado de SP – 13/11/2017) 
 



 

17 

 
 

 
 
 

'Empregador que tiver juízo não vai correr risco', diz ministro 
do Trabalho 
 
LAÍS ALEGRETTI e GUSTAVO URIBE DE BRASÍLIA 
O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse que, com a reforma trabalhista, os 
empresários que tenham "juízo" evitarão correr o risco de chamar trabalhador sem 
contrato formal de emprego. "Aquele empregador que tenha juízo não vai correr o risco de 
ter em seu ambiente de trabalho um trabalhador prestando serviço sem a devida 
formalização." 
 
Nogueira respondeu que o governo "respeita" a decisão do Congresso, ao ser questionado 
se é a favor de todos os pontos da reforma. 
 
O ministro reconheceu a necessidade de aprimorar o texto, segundo o combinado com o 
Senado, mas disse que não há hipótese de precarização do trabalho. "Não existe um 
brasileiro que queira reduzir direitos." 
 
Folha - A Câmara alterou bastante a proposta de reforma trabalhista. O senhor 
concorda com todos os pontos aprovados? 
Ronaldo Nogueira - O governo adotou o princípio do diálogo, para possibilitar a 
participação de todos os atores do mundo do trabalho. Viajei pelo país conversando com 
trabalhadores e empregadores para construir um texto que contemplasse a expectativa 
deles. A Constituição prevê três Poderes independentes, mas harmônicos entre si. E o 
governo respeita as posições adotadas pelo Legislativo. 
 
Defende alterações? 
Pretendemos fazer com que a legislação se consolide fundamentando princípios 
concebidos na proposta original: consolidar direitos, porque não há hipótese de 
precarização, e criar segurança jurídica. Não existe desenvolvimento econômico sem 
segurança jurídica. E não existe desenvolvimento social sem desenvolvimento econômico. 
Há críticas de que os empresários foram mais ouvidos que os trabalhadores.  
 
É uma proposta equilibrada? 
Foram ouvidos trabalhadores e empregadores. O conjunto da sociedade participou ou de 
forma direta, em audiências públicas, ou por meio de seus representantes legítimos, que 
compõe o Congresso. 
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Mas as centrais sindicais se queixam de que não foi garantida uma alternativa ao imposto 
sindical obrigatório. 
 
A contribuição sindical não foi extinta, só deixou de ser obrigatória, como ocorre em outros 
países do mundo moderno. Tenho certeza de que o movimento sindical no Brasil vai se 
surpreender, porque o trabalhador terá consciência da importância do sindicato. 
 
O sr. havia dito que haveria, por meio de medida provisória, a possibilidade de uma nova 
forma de custeio.  
 
Por que o governo não a promoveu?  
O que eu defendo é a regulamentação. Continuo defendo. O Congresso decidiu que a 
contribuição sindical é facultativa e eu respeito. Mas, assim como em outros países 
modernos, também existe a contribuição da negociação coletiva para subsidiar e financiar 
as despesas da própria convenção coletiva. 
 
O governo vai regulamentar uma forma alternativa? 
Da parte do presidente Michel Temer, permanece a orientação de diálogo. A iniciativa não 
pode ser exclusiva da vontade do governo. O governo tem de harmonizar a vontade do 
conjunto da sociedade. 
 
A reforma terá impacto no emprego no curto prazo? 
A geração de emprego já é realidade só pela expectativa da implementação da 
modernização da legislação trabalhista. Com a reforma, o empregador não terá medo de 
contratar, porque terá a certeza de que vale o que está escrito.  
 
E o trabalhador terá a certeza de que os direitos previstos também serão assegurados. 
Nos próximos dois anos, com as regulamentações do trabalho intermitente, da jornada 
parcial e da atividade à distância, o país terá condições de gerar cerca de 2 milhões de 
empregos. 
 
Críticos argumentam que, no trabalho intermitente, o trabalhador não saberá quanto vai 
ganhar no fim do mês. 
 
As pessoas que hoje trabalham nessa atividade estão na informalidade. Nossa 
preocupação é tirá-los da informalidade e criar um ambiente de emprego digno. 
 
Se no mundo moderno são regulamentados esses contratos trabalho –intermitente, 
remoto, por jornada parcial– e os filhos dos brasileiros estão migrando para esses países, 
por que só no Brasil essa modalidade será precária? 
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De que forma a reforma garante que os trabalhadores informais serão formalizados? 
O Ministério do Trabalho, via auditores fiscais, vai cumprir a sua prerrogativa de promoção 
de políticas ativas de proteção ao trabalhador. A nova lei aumentou em oito vezes a multa 
para os casos de informalidade nas relações do trabalho. Aquele empregador que tenha 
juízo não vai correr o risco de ter em seu ambiente de trabalho um trabalhador prestando 
serviço sem a devida formalização. Vamos atuar de forma permanente. 
 
Como? 
Aumentar ações, estabelecer metas para que combate à informalidade seja constante. 
Mais operações, com foco determinado. A lei não vem para brincar, vem para ser aplicada. 
Vamos oferecer ao mercado segurança jurídica. 
 
O presidente do TST (Tribunal Superior do Trabalho) disse, em entrevista à Folha, 
que é necessário reduzir direitos para aumentar nível de emprego. O sr. concorda? 
Acredito que tenham interpretado de forma equivocada a manifestação do ministro Ives 
[Ives Gandra Martins Filho]. Ele é um defensor dos direitos do trabalhador. 
Não há hipótese de o trabalhador perder direito. Não existe um brasileiro que queira 
reduzir direitos. 
 
O governo combinou com o Senado o envio de uma MP para alterar pontos. A 
mudança virá por MP ou projeto de lei? 
Neste momento, não posso assegurar. O governo é um conjunto e isso tem que ser 
construído harmonicamente com o Congresso Nacional. 
 
Se for um projeto de lei, a proposta entra em vigor sem as mudanças prometidas. 
Isso compromete a segurança jurídica? 
O mundo não começa no dia 11 e não termina no dia 11. Precisamos ir avançando passo 
a passo e sempre com disposição do diálogo. É muito importante que sejam aprimoradas 
essas questões. 
- 
RAIO-X 
 

Cargo ministro do Trabalho desde 2016 
 
Carreira duas vezes deputado federal 
 
Formação administração de empresas 
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'Se burlarem direitos sociais, vamos agir', diz procurador-geral 
do Trabalho 
 
LAÍS ALEGRETTI DE BRASÍLIA 
Com a entrada em vigor da nova lei trabalhista, o MPT (Ministério Público do Trabalho) vai 
monitorar a legislação que pode ser utilizada para prejudicar trabalhadores, segundo o 
procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Fleury. 
 
"Se a lei estiver sendo usada como forma de burlar os direitos sociais, vamos aplicar os 
direitos sociais, que estão previstos na Constituição e nas normas internacionais." 
 
Fleury disse que vale a pena para as empresas descumprir a legislação trabalhista no 
Brasil e, por isso, argumenta que a reforma não reduzirá a quantidade de processos. 
 
Crítico ferrenho da reforma, disse ter certeza de que a nova lei terá como efeito uma 
grande demissão e "formas alternativas", de trabalho, como o contrato intermitente. 
 
Folha - Como o MPT, que se posicionou contra a reforma, pretende agir após a nova 
lei entrar em vigor? 
Ronaldo Fleury - No processo legislativo, fornecemos elementos técnicos para o 
Congresso, mostrando inconstitucionalidades, violações a normas internacionais, e não 
fomos considerados. Aprovada a reforma, nosso papel constitucional é defender os 
direitos sociais. Não se trata de combater a reforma ou de não aplicá-la. É uma lei: óbvio 
que tem que ser aplicada, só que, como qualquer lei nova, tem que ser interpretada. 
 
Como isso será feito? 
Nosso trabalho será justamente buscar, em cada caso, onde a legislação está sendo 
utilizada para prejudicar os trabalhadores, para precarizar, para levar a indignidade ao 
trabalho e atuar nesses casos. Se a lei estiver sendo usada como forma de burlar os 
direitos sociais, vamos aplicar os direitos sociais, que estão previstos na Constituição e 
nas normas internacionais. 
 
Quais pontos da nova lei precisam ser interpretados? 
Vários. Por exemplo, reforma acaba com a Justiça gratuita. A inconstitucionalidade nessa 
parte é tão flagrante que procuramos o procurador-geral da República da época, Rodrigo 
Janot, e ele ajuizou ação direta de inconstitucionalidade. Está lá no Supremo. 
 
Outra coisa: pelo texto, posso contratar minha empregada doméstica como 
microempresária. A hora em que eu fizer isso, ela perde 100% dos direitos 
trabalhistas. Aí vem a pergunta: no caso do empregado doméstico, que tem uma 
legislação específica, é aplicável a reforma?  
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Está aí um exemplo clássico em que quem vai dizer é o Judiciário. 
 
Quais serão os efeitos imediatos da nova lei? 
Haverá uma demanda muito grande para contratação por jornada intermitente. Não tenho 
dúvida de que haverá demissão grande de trabalhadores e a contratação por formas 
alternativas –microempresa, contrato intermitente. 
 
Defensores da reforma argumentam que Justiça do Trabalho tem muita demanda. 
Qual será o efeito da nova lei? 
Disseram que a reforma diminuiria o número de ações e criaria segurança jurídica. O fato 
de estarmos discutindo praticamente há um ano posições tão díspares mostra que não há. 
Ao contrário. Medidas muito graves foram adotadas e precisarão de muito tempo para 
maturar a interpretação. 
 
Com relação ao número de processos muito grande, não vai diminuir nada. O número de 
ações trabalhistas no Brasil só existe porque vale a pena, para as empresas, descumprir a 
legislação trabalhista aqui. É uma coisa meio grave de falar, né? Vale. 
 
A reforma não muda isso? 
Quem tem a intenção de não cumprir a legislação continuará tendo. O Brasil tem hoje um 
terço das vagas que deveria ter de auditores fiscais do trabalho. Qual é a chance de eu ou 
você abrirmos uma empresa e sermos fiscalizados? Quase zero. Não há efetivo para isso. 
 
O que precisa ser feito, então? 
O governo tem que fiscalizar e punir com rigor. Na França, se a fiscalização chegar a uma 
empresa e ela não tiver pagando salário dos trabalhadores, vai fechá-la. Em outros países, 
o empregador é preso.  
 
No Brasil, o que acontece na remota hipótese de a fiscalização chegar?  
Ele vai tomar uma multa muito baixa e terá um prazo para pagar. O argumento é que ficou 
mais fácil contratar e demitir. 
 
A empresa terá, de qualquer jeito, obrigações. Quem hoje não contrata e admite trabalhar 
numa ilegalidade está predisposto a ficar na ilegalidade. O contador vai dizer: contrate 
para não ter problema. Esse empresário prefere atuar na ilegalidade. Ele sabe que o risco 
é baixo. O que a reforma vai fazer é criar uma massa salarial baixíssima. 
 
“Os defensores dizem que será mais gente com emprego” 
 
Serão salários muitos baixos e, com isso, você acaba com o consumo interno. As 
empresas, por exemplo, de eletrodomésticos, carros"¦ Como os trabalhadores podem fazer 
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um empréstimo de 12 ou 24 parcelas se não sabem se estarão empregados e, caso 
estejam, quanto eles vão ganhar no fim do mês? É um ciclo vicioso em que a Espanha 
entrou, o México entrou e nós vamos entrar também. 
 
O argumento é o de que o trabalho intermitente já existe na prática, mas não tinha lei. 
 
O trabalho intermitente era proibido e hoje é permitido, então foi institucionalizada uma 
fraude. Não houve proteção de trabalhadores. Isso não proteger ninguém, a não ser o mau 
empregador, que já estava fraudando. Com relação ao terceirizado, foi quem tomou o 
maior tombo na reforma. Antes, ele tinha um pouco de garantia. Agora, fala que pode 
haver negociação coletiva garantindo os mesmo direitos. Sabe quando vai haver 
negociação coletiva? Nunca. 
 
Qual é a influência do contexto de crise econômica? 
A Constituição já permite negociação coletiva para diminuir direitos. Crise econômica se 
resolve com medidas pontuais, não com medidas permanentes. A Constituição já permite 
que até o salário seja diminuído por negociação coletiva. 
- 
RAIO-X 
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Robôs farão tudo melhor; precisamos trabalhar com eles, diz 
professor de Harvard 
 
ÉRICA FRAGA e ANA ESTELA DE SOUSA PINTO DE SÃO PAULO 
A competição entre seres humanos e robôs por empregos qualificados e bem 
remunerados já começou e deverá se acirrar no futuro. Como as máquinas serão mais 
produtivas em todas as profissões, a renda do trabalho deverá crescer muito lentamente e 
corre o risco até de encolher. 
 
O prognóstico é feito pelo economista Richard Freeman, de Universidade Harvard, que 
pesquisa os efeitos do avanço da inteligência artificial sobre economia, educação e 
mercado de trabalho. 
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"Se você for pleitear um aumento de salário, precisa entender que haverá robôs cada vez 
melhores e cada vez mais baratos, que poderão substituí-lo", disse Freeman às repórteres 
da Folha, ao citar que hoje máquinas já escrevem notas jornalísticas. 
 
Seu próprio emprego de acadêmico, diz, está sob ameaça. "Nós vamos trabalhar com as 
máquinas. Elas vão fazer partes muito importantes do trabalho e nós faremos algo com 
elas." 
 
Um dos maiores riscos dessa tendência será o provável o efeito negativo da inteligência 
artificial sobre a distribuição de renda. Os donos dos robôs terão ganhos de rendimento 
muito maiores do que os trabalhadores, diz ele. 
 
Em viagem ao Brasil para seminários organizados pela Academia Brasileira de Ciências e 
pelo Centro de Políticas Públicas do Insper, o professor afirma que a única forma de 
amenizar esse problema é que a propriedade das máquinas seja compartilhada com os 
trabalhadores -por exemplo, dando a eles ações das empresas. 

Folha - A preocupação de que os robôs vão substituir os humanos é legítima? 
Richard Freeman - A preocupação não é que os humanos não vão ter mais trabalho, mas 
que perderão empregos bons e bem pagos. Médicos, por exemplo. Já se pode fazer hoje 
muita coisa com inteligência artificial que dispensa os médicos. 
As máquinas conseguem ver coisas que os médicos muitas vezes não conseguem e 
conseguem chegar a uma conclusão melhor. Isso está todos os dias nas revistas 
científicas. Todo dia há uma coisa nova sobre o que as máquinas podem fazer. 
 
Muito mais do que nós, leigos, podemos imaginar? 
Sim. Nos EUA a gente acaba lendo mais sobre o que [presidente Donald] Trump disse 
ontem ou o resultado do basquete. Mas há uma ciência extremamente avançada fazendo 
coisas que nem imaginamos, muita gente em muitos países. 
 
Isso acumula e cresce, em todos os campos: inteligência artificial, robotização, outras 
tecnologias. Uma conferência de inteligência artificial que recebia 23 estudos há cinco 
anos hoje recebe 1.000. Nos negócios também há grande impacto. 
 
Mas, por outro lado, há muito pouca pesquisa sobre qual é o impacto das máquinas sobre 
o trabalho, não? Uma das poucas, de [Daron] Acemoglu e [Pascual] Restrepo, mostra um 
efeito não tão grande. 
 
Sim, muitos países hoje estão com pleno emprego. Mas a renda está crescendo cada vez 
mais devagar. O sinal desse efeito das máquinas não será no emprego, mas nos salários: 
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não vamos mais conseguir o tipo de emprego que paga bem. A forma como fazemos as 
coisas está mudando e não há como impedir isso. 
 
Como esse crescimento mais lento da renda se relaciona com a robotização? 
Há muito pouca evidência. Mas o trabalho de Acemoglu mostra que, nas cidades em que 
os robôs entraram, os salários caíram. Algumas das suas funções hoje já são 
desempenhadas por jornalistas robôs. Os robôs por enquanto só escrevem matérias de 
esporte, este time ganhou daquele por tanto a tanto, nada muito complexo, mas a 
inteligência artificial os fará cada vez melhores. Portanto, se você for pleitear um aumento 
de salário, precisa entender que haverá robôs cada vez melhores e cada vez mais baratos, 
que poderão substituí-lo. 
 
É possível evitar isso? Ou devemos esquecer dos empregos e comprar alguns robôs? 
Sim, podemos comprar os robôs [risos]. Isso será ótimo. 
 
É inclusive sua recomendação, não? 
Sim. Antigamente nos Estados Unidos você tinha seu próprio negócio, o negócio da 
família, ou era um artesão e tinha seu equipamento. Vamos pensar em um encanador. Ele 
entende de canos, tem habilidades mecânicas. Se ele tiver um robô com conhecimento 
específico, poderá fazer um trabalho melhor. 
 
Mas a fatia da renda do trabalho será cada vez menor? 
Não dá para saber se continuará caindo, mas ela se reduziu em termos globais, em vários 
países. E com as vendas crescentes de robôs e inteligência artificial, ninguém espera que 
a renda do trabalhador suba muito. Economistas são ruins em prever coisas, é sempre 
possível que aconteça. Mas acho difícil. 
 
Em outros períodos também houve preocupação sobre o impacto da tecnologia. [O 
economista] Robert Gordon, por exemplo, diz que os ganhos de produtividade eram 
maiores antes. 
 
Seria bom poder dizer que os dados dele estão errados, mas não estão. Se olhar as 
estatísticas, você pode dizer que elas não mostram grandes mudanças. Ou você pode 
dizer: há tantas máquinas e tecnologia nova, robôs, inteligência artificial, capazes de fazer 
coisas inconcebíveis anos atrás... é impossível que não haja mudanças. 
 
Eu aposto que em dez anos veremos que Gordon estava prestando atenção só naqueles 
dados e não no que está acontecendo. 
 
Quem olha apenas os dados estatísticos de produtividade está cego. No caso do celular, 
por exemplo, todo mundo os usa e eles representam cerca de 1% do PIB dos EUA. Você 
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não vê a produtividade, mas há todo um mundo de serviço em volta disso. Eles estão se 
espalhando por todas as áreas, todos os negócios. O que as pessoas estão fazendo no 
celular? É tempo produtivo ou só lazer? 
 
É preciso novas medidas de produtividade e crescimento? 
Seria bom ter metodologia para isso. O problema é que os departamentos de estatística 
são muito conservadores, só vão mudar a metodologia quando estiverem muito 
convencidos de que existem formas melhores de medir. 
 
Os robôs substituirão trabalhos intelectuais, como o seu? 
Sim. [risos] Grande parte dele. Nós vamos trabalhar com as máquinas. Elas vão fazer 
partes muito importantes do trabalho e nós faremos algo com elas. 
 
Máquinas podem fazer trabalhos pesados, ir a lugares perigosos, como apagar incêndios. 
Os bombeiros poderiam estar no controle, tendo certeza de que os robôs estão indo ao 
lugar certo. Cada trabalho humano os robôs serão capazes de fazer. Pode levar mais 
tempo. Provavelmente não será para nós, mas para nossos filhos. 
 
O que as novas gerações podem fazer para se preparar? 
É muito importante que as crianças aprendam linguagem de computador. Não precisam 
virar programadores, mas entender o que as máquinas são capazes de fazer, para poder 
funcionar nesse novo mundo. 
 
A Universidade de Illinois passou a unir todas as carreiras com ciências da computação há 
dois anos. Se você estuda jornalismo, também estuda ciência da computação, e tem uma 
dupla graduação, para ter uma ideia do que é preciso na sua área em relação à tecnologia. 
Para estar preparado e se ajustar. 
 
O que pode acontecer com os que não terão mais trabalho? 
Esse é um dos maiores perigos. Ter uma massa de desempregados e uma pequena elite 
que controla as máquinas e possui as tecnologias. 
 
O que vai acontecer com os motoristas, já que os carros autônomos estarão por 
todo lado e serão mais seguros?  
Provavelmente teremos carros elétricos, menos poluição, as pessoas serão mais 
saudáveis, mas há 2 milhões ou 3 milhões de pessoas que vivem como motoristas nos 
EUA. 
 
O sr. fala do risco de concentração de renda nas mãos de quem detém a tecnologia. 
Há quem defenda tributar os robôs e implantar políticas sociais, mas o sr. defende 
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que a propriedade das máquinas seja compartilhada com os trabalhadores. Por 
quê? 
Porque a posse compartilhada aumenta a produtividade, enquanto a tributação a reduz. Se 
as pessoas tiverem ações das companhias em que trabalham, há incentivo para que elas 
contribuam mais para o sucesso da empresa. Tributar, pelo contrário, vai elevar o preço 
dos robôs. 
 
Mas seria mais fácil garantir que todos paguem. Se uma companhia não adotar a 
posse compartilhada, ela não pode ter vantagem sobre as outras, anulando todo o 
esquema? 
Nos EUA, empresas com ao menos 10% das ações nas mãos dos trabalhadores recebem 
incentivos fiscais. Porque se entende que é uma boa forma de capitalismo. 
 
A maneira que o governo encontrou para incentivar foi usar sua política tributária para 
encorajar uma forma de empresa capitalista. 
 
E quando se pensa em robôs e assemelhados, uma das vantagens de ter posse 
compartilhada é que, numa crise, há menor propensão a cortar a equipe, já que os 
empregados são também sócios. Eles se esforçarão mais para que a empresa 
desempenhe bem. 

RAIO-X  
 
Richard Barry Freeman 
 
Idade: 74 
 
Formação: doutorado em economia pela Universidade Harvard 
 
Atividades: 

• professor de economia de Harvard 
• co-diretor do Programa de Trabalho da Escola de Direito de Harvard 
• pesquisador sênior de mercado de trabalho na London School of Economics 
• diretor do programa de formação em engenharia e ciência do NBER (escritório nacional de 

pesquisa econômica dos EUA) 
 
 
 
 
 
 
 
(Fonte: Folha de SP – 11/11/2017) 


