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Intervalo intrajornada  
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) entendeu que o intervalo intrajornada para descanso e 
alimentação do trabalhador rural, concedido além do período estabelecido pela Lei nº 5.889/73 
(Estatuto do Trabalhador Rural), não deve ser computado na jornada de trabalho e, 
consequentemente, no cálculo das horas extras e reflexos legais. A decisão é da Subseção 1 
Especializada em Dissídios Individuais (SDI1), que absolveu a Usina de Açúcar Santa Terezinha, 
do Paraná, de pagar como extra um intervalo de 30 minutos para o café concedido a um 
trabalhador rural. A decisão, em julgamento de embargos (RR93260.2010.5.09.0325), reformou 
entendimento da 8ª Turma do TST, que havia condenado a usina a integrar os 30 minutos da 
pausa para o café à jornada de trabalho, com os consequentes reflexos. Para a Turma, a 
concessão de um segundo intervalo, sem previsão legal, foi um ato discricionário do empregador e 
caracterizava tempo à sua disposição. Segundo a Lei 5.889/1973, em qualquer trabalho rural 
contínuo de duração superior a seis horas será obrigatória a concessão de intervalo para repouso 
ou alimentação "observados os usos e costumes da região, não se computando este intervalo na 
duração do trabalho". Entre duas jornadas de trabalho deve haver um período mínimo de onze 
horas consecutivas para descanso. 
 

Dano moral  
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) não admitiu recurso do Bradesco contra decisão que 
considerou abusiva a dispensa de um bancário por justa causa por suposto ato de improbidade. 
Sem prova sólida da acusação, presumiuse configurado o dano moral, diante da ofensa à sua 
imagem e honra. A decisão é da 7ª Turma (RR 68400 80.2008.5.17.0101), que também manteve o 
valor da indenização, fixada em R$ 120 mil com base na valoração dos elementos da prova e da 
comprovação do dano. Em ação anterior, o bancário obteve a reversão da justa causa. Ele foi 
dispensado por supostamente valerse do cargo de gerente para conceder benefícios a terceiros, 
deferindo operações de crédito irregulares que causaram, segundo o Bradesco, prejuízos de R$ 4 
milhões. Como as testemunhas e a perícia contábil confirmaram a inocência, a demissão foi 
convertida para dispensa imotivada. Ele então moveu uma segunda ação, na qual pediu reparação 
por ter sua imagem e honra abaladas e pelos efeitos decorrentes. 
 
Conciliação trabalhista  
A Justiça do Trabalho espera solucionar mais de 30 mil processos por meio de acordos entre 
patrões e empregados durante a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que começa hoje. 
O evento é promovido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho juntamente com os 24 
Tribunais Regionais do Trabalho. Na edição anterior, em 2016, foram homologados 26,8 mil 
acordos, entre as mais de 68,3 mil audiências realizadas. Mais de 160 mil pessoas foram 
atendidas em todo o país e cerca de R$ 620 milhões foram arrecadados e convertidos a 
trabalhadores. 
 
(Fonte: Valor Econômico – 22/05/2017) 
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TRT-15 abre semana nacional de conciliação trabalhi sta 
 
Em sua terceira edição, evento mobiliza os 24 tribu nais trabalhistas do País para estimular a solução 
de conflitos entre patrões e empregados via diálogo  
 

Campinas - Pela primeira vez na história da entidade, o Tribunal Regional do Trabalho da 
15ª Região (TRT-15) vai sediar a abertura oficial da Semana Nacional da Conciliação 
Trabalhista.  
 
O evento de abertura, nesta segunda-feira (22), contará com a presença do vice-
presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho (CSJT), ministro Emmanoel Pereira.  
 
A solenidade acontece a partir das 9 horas, no Plenário Coquejo Costa, 3º andar do 
edifício-sede do TRT-15, na rua Barão de Jaguara, 901, região central de Campinas. 
 
Com o slogan "Para que esperar, se você pode conciliar?", a Semana Nacional da 
Conciliação Trabalhista, em sua terceira edição, mobiliza os 24 tribunais trabalhistas do 
País para estimular a solução de conflitos entre patrões e empregados por meio do diálogo 
e da conciliação. 
 
A expectativa é que mais de 30 mil processos sejam resolvidos em uma semana de 
evento. A prática, além de ser considerada mais rápida, eficaz e menos onerosa na 
solução de processos, também ajuda a reduzir o número de processos que tramitam nos 
tribunais e varas do trabalho. 
 
Programação 
 
Durante a abertura, o juiz auxiliar da vice-presidência do TST, Rogério Neiva Pinheiro, irá 
ministrar palestra com o tema "Os Modelos de Negociação". Em seguida, o ministro 
Emmanoel Pereira, gestor nacional do movimento pela conciliação na Justiça do Trabalho, 
e o presidente do TRT-15, desembargador Fernando da Silva Borges, promovem a 
inauguração das novas instalações do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de 
Solução de Disputas da Justiça do Trabalho (Cejuscs-JT) do segundo grau do TRT-15. 
 
Localizado na Rua Conceição, 150, o centro foi ampliado de 168 para 265 metros 
quadrados A sala de espera ficou maior e mais confortável. Foram criadas também salas 
específicas para o juiz e para os servidores. 
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Fase recursal 
 
Sob o comando da juíza Kathleen Mecchi Zarins Stamato, titular da Vara do Trabalho de 
São João da Boa Vista, o Cejusc de 2º grau prioriza a conciliação dos processos em fase 
recursal, bem como os processos de competência originária previstos no Regimento 
Interno.  
 
O centro, que se mobiliza para intensificar as audiências de conciliação durante os 
mutirões, também atua em colaboração à 1ª instância, auxiliando unidades 
congestionadas na realização de audiências em fases específicas como iniciais e 
liquidação. Durante a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que termina na sexta-
feira (26), estão previstas 220 audiências de conciliação no Cejusc de 2º Grau. 
 
Quase 600 cidades 
 
O TRT-15 conta ainda com mais oito Cejuscs de 1ª instância, localizados nos fóruns 
trabalhistas dos oito municípios-sede de circunscrição do Tribunal em Araçatuba, Bauru, 
Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos 
Campos e Sorocaba.  
 
Ao todo, foram agendadas mais de 10 mil audiências de conciliação no TRT, órgão que 
tem jurisdição em 599 municípios paulistas, atendidos por 165 unidades de primeira 
instância. 
 
Ações anteriores 
 
Em 2016, o TRT-15ª foi o campeão em valores homologados aos reclamantes. No evento 
realizado no ano passado foram homologados R$ 105.044.549,63 ou 17,45% do total 
arrecadado em nível nacional, que foi de R$ 601.935.303,53. 
 
No período de conciliações, foram realizadas 68.380 audiências com 26.851 acordos 
homologados e 161.004 pessoas atendidas em todo o País. A 15ª também foi a Região 
Judiciária com maior número de acordos realizados: 3.879, o equivalente a 14,4% do total. 
 
Para agendar audiência de conciliação, mesmo fora da Semana, basta preencher o 
formulário disponível no portal do TRT-15: http://portal.trt15.jus.br/conciliar  ou procurar a 
unidade judiciária trabalhista de seu município. 
 
Milton Paes 
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Movimento contra presidente Temer pode detonar uma nova 
greve geral 
 
Segundo lideranças de grupos contrários à permanênc ia do peemedebista no poder, insistência em 
permanecer no cargo e seguir com agenda reformista só vai fortalecer insatisfação popular 
 

São Paulo - A chuva, segundo organizadores do ato convocado para este domingo (21), 
contra o governo Michel Temer, frustou a manifestação. "Temer está certo sobre a chuva", 
afirmou Raimundo Bonfim, da Central de Movimentos Populares e Frente Brasil Popular, 
ao comentar o número reduzido de pessoas no ato, no vão livre do Masp, em São Paulo 
(SP). O presidente nacional do PT, Rui Falcão, disse que "o governo Temer acabou 
envolvido em corrupção" e conclamou a realização de eleições diretas. "Sem legitimidade 
só lhe resta um caminho que é entregar o povo a decisão de escolher seu próximo 
presidente", disse. O deputado federal Arlindo Chinaglia (PT-SP) e o senador Humberto 
Costa (PT-PE) defenderam o afastamento de Temer e as eleições diretas. 
 
Primeiro político a discursar no ato na capital paulista, o vereador Eduardo Suplicy (PT-SP) 
foi na mesma linha. "O próprio Temer disse que se um de seus ministros fossem alvo de 
inquéritos ele seria afastado. Como ele agora é alvo de inquérito, ele deve se afastar para 
pacificar esse maravilhoso povo brasileiro." A equipe do Instituto Lula chegou a avaliar as 
condições de segurança para que o ex-presidente comparecesse ao ato realizado neste 
domingo mas, por causa da chuva e da pouca quantidade de gente, a presença foi 
cancelada. Segundo Bonfim, a expectativa é que, na próxima quarta-feira (24), a marcha 
Ocupa Brasília, agendada antes mesmo da revelação da JBS e inicialmente contra as 
reformas, reúna 50 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios. 
 
No Rio, os manifestantes se reuniram em frente ao prédio onde mora o presidente da 
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM). Lá, fizeram um protesto em ironia à feijoada 
oferecida por Temer a aliados políticos no sábado (20). O ato chegou a reunir cerca de 
200 manifestantes, mas por volta das 17 horas menos da metade deles continuavam em 
frente ao edifício de Maia. Na capital baiana, a manifestação que pedia a saída de Temer e 
eleições diretas começou por volta das 13h na Praça do Campo Grande, centro da cidade. 
A senadora Lídice da Mata (PSB) participou do ato e disse que é grave o momento político 
do País. Ela afirmou que não é hora de falar em nomes, mas de aprovar uma PEC para 
garantir um novo presidente em eleição direta. 
 
Novas paralisações 
 
Alinhadas em defesa do fim das reformas Trabalhista e Previdenciária no Congresso, as 
centrais sindicais ameaçam parar o País novamente, como foi feito em 28 de abril, quando 
parte dos trabalhadores resolveram aderir à greve geral. Já havia um calendário 
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organizado antes das delações do empresário e presidente da JBS, Joesley Batista, 
implicarem Temer e lideranças do Congresso.Com a delação do empresário, o "Fora 
Temer" foi ressaltado no discurso dos movimentos e, também das centrais. 
 
Sobre uma nova greve geral, Bonfim, afirma que o sentimento de indignação é geral e que 
a população não aguenta mais pagar a conta da corrupção política. "A disponibilidade de 
luta e revolta é geral. De um lado vemos a base e o governo atacando os direitos dos 
trabalhadores e de outro o próprio presidente é pego com a boca na botija para obstruir a 
justiça e praticando atos de corrupção. O povo está sem paciência", pontuou Bonfim. 
 
No início da semana passada, em sessão no Senado, sobre a reforma Trabalhista, o 
secretário-geral da CUT, Sérgio Nobre, afirmou que uma nova greve será organizada 
"maior" do que a anterior. "Respeitem os nossos direitos, e não duvidem da nossa 
capacidade de reagir. Se esta Casa teimar em não ouvir a voz da classe trabalhadora, se 
insistir nesse caminho de desmonte da legislação trabalhista, vocês podem esperar: nós 
vamos construir no Brasil uma greve geral muito, mas muito maior do que foi essa do dia 
28", ameaçou. 
 
Por ora, a luta gira em torno de três bandeiras. "Estamos nos organizando em torno do 
'Fora Temer', 'Diretas já' e pelo fim das reformas. Essas são as três bandeiras unificadas 
pelas Frentes" disse Bonfim. 
 
Ele afirma que, mesmo com a crise política desencadeada no governo de Michel Temer, 
os movimentos sentem que é preciso avançar nas demandas e pressionar deputados e 
senadores a não "retirarem mais direitos do povo". 
 
"Embora os sinais emitidos pela própria base sejam de que diante da crise não há 
condições para aprovar as reformas, as frentes mantiveram o Ocupa Brasília porque já 
estava organizado e preparado. É preciso acabar com a tramitação dos projetos", 
acrescentou. 
 
Antagonista à CUT, a Força Sindical apoiou os atos de ontem, liderados pelas frentes e 
por outros grupos organizados. Apesar disso, adota o tom da cautela quando ao futuro do 
governo Temer.  
 
Em nota, a entidade sindicalista afirma que é preciso uma "solução democrática para a 
atual crise política e econômica pela qual o País atravessa". 
 
Diego Felix 
 
 
(Fonte: DCI – 22/05/2017) 
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Microempresas de favelas serão formalizadas 
 
Estimativa é que pequenos negócios em comunidades m ovimentem R$ 80 bi por ano; lei acabou com 
exigência de escritura de imóvel 
 
Lu Aiko Otta, O Estado de S.Paulo 
As favelas de Paraisópolis e Heliópolis serão os pontos de lançamento, hoje, de um 
programa, batizado de Favela Mais, que trará para a formalidade as micro e pequenas 
empresas que funcionam nos aglomerados. Estima-se que elas movimentem R$ 80 
bilhões ao ano. Hoje, porém, isso ocorre à margem dos sistemas governamentais. 
 
“Toda atividade dentro da comunidade é informal”, disse ao Estado o presidente do 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Guilherme Afif 
Domingos. “É segregação de cidadãos que são produtivos, que poderiam estar 
legalizados, podiam ter CNPJ para expandir seus negócios, mas que são tratados 
marginalmente.” 
 
Até há pouco tempo, formalizar negócios em operação em favelas era praticamente 
impossível, segundo Afif. Isso porque eles funcionam em terrenos que não têm escritura, o 
que comprometia todo o processo de formalização. Com a atualização da lei das micro e 
pequenas empresas, ocorrida no final de 2016, a legalidade da empresa deixou de 
depender da situação do imóvel. 
 
O coordenador de Empreendedorismo da Central Única das Favelas (Cufa), Celso 
Athayde, disse que considera a possibilidade de formalização um benefício. “É uma 
oportunidade para as pessoas melhorarem seus negócios”, avaliou. “Não tem por que não 
profissionalizar a estrutura, os funcionários, uma vez que os negócios têm dado muito 
certo.” A entidade é parceira do Sebrae no Favela Mais. 
 
Para Athayde, alguns empreendedores podem não ver vantagem na formalização. “Há 14 
milhões de pessoas vivendo em favelas, portanto elas são praticamente um país onde há 
todo tipo de opinião.” Na informalidade, comentou, eles não pagam impostos. Por outro 
lado, “não têm direito a nada.” Para ele, é importante o poder público oferecer às favelas 
as mesmas oportunidades “do asfalto”. 
 
Dono da Malokero, uma loja que vende bermudas, camisetas e bonés há três anos na 
entrada da favela, o empreendedor Rogério Pereira, de 30 anos, acha importante a 
formalização, independentemente do local do estabelecimento. “A loja é informal e isso 
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atrapalha muita coisa”, disse. “A gente procura recursos e não tem, não consegue 
descontos com fornecedores, tem de pagar tudo à vista.” 
 
O lançamento do Favela Mais será uma oportunidade também para tirar dúvidas sobre 
outros programas do governo. O grafiteiro Diego Soares Cabrera, que assina seus 
trabalhos como Daub, tem dificuldades com o Portal do Empreendedor, onde são feitas as 
inscrições para Micro Empreendedor Individual (MEI). “Tenho um débito, mas não consigo 
nem saber de quanto é”, contou. Com isso, não consegue emitir notas fiscais. 
 
Numa parceria com o governo paulista, o Favela Mais oferecerá empréstimos de até R$ 20 
mil para investimentos, com 36 meses para pagar e seis de carência. O custo do 
financiamento é a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), hoje em 7% ao ano. Se o 
pagamento for feito em dia, o juro é zero. Essa linha de crédito já está em operação. O 
valor médio dos empréstimos concedidos é de R$ 5 mil. Com o acesso aos empréstimos, 
os microempresários terão treinamento em gestão, o que Athayde considerou “inovador” e 
necessário. 
 
O Favela Mais tem parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, para identificar 
beneficiários do programa Bolsa Família que possam receber treinamento 
profissionalizante. “São cursos de formação que permitem a eles se tornar profissionais: 
encanador, eletricista, chaveiro”, explicou Afif. “Falta mão de obra de profissionais de 
manutenção.” Esse programa, chamado Super MEI, é oferecido pelo Sebrae em parceria 
com Senai e Senac. 
 
Combate à informalidade: 
 
1. Formalização. Por funcionarem em terrenos que não têm escritura, até pouco tempo 
atrás, formalizar negócios em operação em favelas era praticamente impossível. Isso 
mudou no final de 2016 com a atualização da lei das micro e pequenas empresas, quando 
a legalidade da empresa deixou de depender da situação do imóvel. 
2. Favela Mais. O programa, uma parceria com o governo paulista, vai oferecer 
empréstimos de até R$ 20 mil para investimentos, com 36 meses para pagar e 6 meses de 
de carência. 
3. Custo. Os juros sobre o crédito é a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), hoje em 7% 
ao ano. Se o pagamento for feito em dia, o juro é zero. Essa linha de crédito já está em 
operação. O valor médio dos empréstimos concedidos é de R$ 5 mil. Os 
microempresários, com o acesso ao crédito, terão ainda treinamento em gestão. 
 
 
 
 
(Fonte: Estado de São Paulo – 22/05/2017) 
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Diferença de renda entre brancos e negros cresce co m 
desemprego 
 
FERNANDA PERRIN - DE SÃO PAULO 
O avanço do desemprego fez a desigualdade de renda entre brancos e negros voltar a 
crescer, interrompendo um processo de redução que se iniciara na década passada. Entre 
2015 e o primeiro trimestre deste ano, a remuneração recebida por brancos em todos os 
trabalhos teve variação positiva de 0,8%. Já o rendimento de pardos caiu 2,8% no período, 
e o de pretos, 1,6%, de acordo com dados e classificação do IBGE. 
 
Até então, a situação era inversa: entre o primeiro trimestre de 2012, início da série 
histórica, e o último de 2014, o rendimento de pretos cresceu 8,6%, o de pardos, 6,5%, e o 
de brancos, 5,6%. 
 
O resultado é que um negro ganha 56% do rendimento médio de um branco, ante 59% no 
último trimestre de 2014. Já a renda do trabalho dos pardos é equivalente a 55% da que 
os brancos têm —no fim de 2014, era de 57%. 
 
A principal explicação para o retrocesso é a diferença de inserção profissional. Enquanto 
quase metade dos brancos está empregada em vagas com carteira, os negros 
concentram-se no mercado informal, em vagas sem carteira ou como autônomos, segundo 
dados de 2015 do Ipea. 
 
Apesar dessa distribuição desigual, os rendimentos de negros vinham crescendo mais 
rápido do que os de brancos. Entre 2001 e 2011, o rendimento da população negra 
aumentou 41,6%, ante aumento de 18,9% na renda dos brancos nesse mesmo período, 
de acordo com o Ipea. 
 
Isso aconteceu graças às políticas de valorização do salário mínimo e do crescimento dos 
setores de serviços e construção civil, em que a participação de negros é expressiva, diz o 
economista Marcelo Paixão, professor da Universidade do Texas em Austin (EUA) e 
coordenador do Laboratório de Análises Econômicas, Históricas, Sociais e Estatísticas das 
Relações Raciais (Laeser). 
 
"O problema é que esses são os piores trabalhos, mais instáveis, de alta rotatividade", 
afirma Antonio Teixeira, pesquisador da coordenação de gênero e raça do Ipea. "A 
contradição desse processo é que você teve uma melhora substantiva, mas ela se deu na 
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base da pirâmide de rendimentos, motivo pelo qual a desigualdade continuou elevada. O 
efeito esperado de um período de crise é que essa base seja mais impactada, por causa 
do tipo de emprego que ocupa", diz. 
 
Os setores de construção e serviços entre os mais afetados pela recessão. Reflexo disso, 
a diferença na taxa de desemprego entre brancos, pretos e pardos, que girava em torno de 
três pontos percentuais em 2014, aumentou para seis pontos neste ano. 
 
RACISMO 
 
O impacto da recessão econômica foi maior sobre negros do que sobre brancos porque 
eles estão concentrados no setor informal, mais vulnerável a oscilações, mas também, 
segundo especialistas, pela sobrevivência de uma visão racista no mercado de trabalho, à 
qual profissionais qualificados no setor formal não estão imunes. "Além de serem 
preferencialmente demitidos, os negros também são preferencialmente recusados", afirma 
Caio Magri, presidente do Instituto Ethos, que desde 2001 estuda o perfil racial e de 
gênero das 500 maiores empresas com atuação no Brasil. 
 
Segundo a edição mais recente do estudo, publicada em 2016, os negros concentram-se 
nos níveis de aprendiz (57,5%), estagiário (28,8%) e trainee (58,2%), cenário que reflete a 
ampliação do acesso ao ensino superior resultado das políticas de financiamento ProUni e 
Fies. Conforme se sobe na hierarquia empresarial, porém, o porcentual de negros cai para 
6,3% no nível de gerência, 4,7% no quadro executivo e 4,9% no conselho de 
administração, aponta o estudo. "Existe uma percepção cultural inconsciente de que, para 
uma mesma tarefa, o branco vai ser melhor que o negro", diz o diretor do Ethos. 
 
Um exemplo recente do que Magri se refere foi denunciado pelo presidente da filial 
brasileira da multinacional Bayer, Theo van der Loo. Segundo o executivo, um conhecido 
negro "com uma excelente formação e currículo" foi reprovado em processo seletivo por 
sua cor. "Quando o entrevistador viu sua origem étnica, disse à pessoa de RH que ele não 
sabia deste detalhe e que não entrevistava negros!", afirmou em rede social.  
 
O profissional, que atua na área de tecnologia da informação, afirmou em entrevista à 
"BBC Brasil" que essa não foi a primeira vez que foi vítima de racismo em sua carreira —já 
foi chamado de "macaco" e ouviu que tinha sorte por "não ser burro". Ele não quis ser 
identificado por receio de ser estigmatizado como "vitimista". 
 
Na tentativa de promover maior diversidade, o Ethos lançou na terça-feira (16) a Coalizão 
Empresarial para a Equidade Racial e de Gênero, iniciativa com apoio do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento. Vinte empresas aderiram ao projeto, como a Coca-
Cola e a Natura. 
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EMPREGUEAFRO 
 

A situação não é novidade para Patrícia Santos, 37, especialista em recursos humanos. 
Há 12 anos, ela fundou a Empregueafro, empresa especializada na colocação profissional 
de negros e que presta serviços para empresas como Avon, Carrefour e Basf. "Nas 
empresas em que trabalhei notei a falta de negros nos processos seletivos. Eles nem se 
candidatavam. Por isso criei a Empregueafro como um projeto social para ajudar negros 
na preparação de currículos e para entrevistas." 
 
À época, ela acreditava que bastava ampliar o número de candidatos negros para que o 
número de contratados também aumentasse. Passados 12 anos, porém, a empresa 
conseguiu recolocar apenas 120 profissionais. "Comparada a uma consultoria de RH 
comum, nossos números são muito baixos. Mas isso porque percebi que a decisão de 
contratação cabe unicamente ao gestor. O que precisamos é de conscientização e 
engajamento", afirma.  
 
 
Só a indústria pode diminuir o desemprego 
 
JOÃO CARLOS MARCHESAN 
Pesquisas revelam que a cada R$ 10 milhões de demanda adicional em máquinas e 
equipamentos são gerados 280 empregos de forma direta, indireta e pelo efeito renda. Só 
a indústria pode diminuir o desemprego no Brasil. 
 
No entanto, não vemos nenhum esforço dos órgãos competentes para incentivar esse 
setor. No momento, o desemprego no país já atinge mais de 14 milhões de pessoas. 
 
Encomendamos, recentemente, uma pesquisa no Serasa e constatamos que mais de 70% 
de nossas empresas registram algum problema fiscal.  
 
Por conta disso, não conseguem a CND (Certidão Negativa de Débitos), indispensável 
para operar no mercado brasileiro, comprar, vender e conseguir financiamentos. 
 
Sem indústrias e sem emprego, a arrecadação cai e não há controle fiscal que dê conta. 
Por onde começar, portanto, a reconstrução do nosso setor, ou melhor, por onde começar 
a reindustrialização do país, capaz de trazer o emprego de volta? 
 
Um bom começo seria um programa de governo que pudesse fazer com que as empresas 
recuperassem a sua CND.  
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Infelizmente, o Programa de Regularização Tributária, instituído por meio da medida 
provisória 766/2017, não atende à maioria dos inadimplentes, especialmente no setor de 
máquinas, porque exige um pagamento inicial de 20% do débito total. 
 
Ora, se as empresas estão em situação de inadimplência junto à Receita Federal, afetadas 
pela crise e pelas restrições dos bancos na concessão de créditos, não terão recursos 
para efetuar esse pagamento. 
 
Outra inadequação diz respeito à ausência de um pedido de carência para o pagamento 
das parcelas.  
 
O programa também não permite a redução do valor das multas e dos juros de mora, 
aumentando o montante dos débitos. 
 
O problema dessa medida provisória é que libera o abatimento dos débitos tributários 
passados por meio da utilização dos prejuízos acumulados, contemplando apenas grandes 
empresas com lucro real. 
 
As que estão no regime de lucro presumido e simples nacional não têm necessidade de 
apurar os lucros e, com isso, não terão o benefício.  
 
São essas micros, pequenas e médias empresas, entretanto, que compõem a maior parte 
do setor em nosso mercado. 
 
Uma forma de o governo voltar a efetivamente arrecadar seria por meio da extensão do 
prazo do parcelamento, para até 240 meses. 
 
A isso se somariam uma carência de até 24 meses, redução de 100% das multas e juros 
de mora, parcelamento dos débitos apurados até o final de 2016 e o cancelamento da 
cobrança do "sinal" de 20%. 
 
Com essas medidas, talvez o setor possa recomeçar e, acima de tudo, reempregar, 
gerando arrecadação de impostos ao governo quando houver a retomada da economia. 
 
JOÃO CARLOS MARCHESAN é administrador de empresas, empresário e presidente do Conselho de 
Administração da Abimaq (Associação Brasileira da I ndústria de Máquinas e Equipamentos) 
 
 
 
 
(Fonte: Folha de São Paulo – 22/05/2017) 


