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Governo enterra de vez imposto sindical  
 
Por Fabio Murakawa, Andrea Jubé, Edna Simão e Raphael Di Cunto  
O governo enterrou de vez a ideia de resgatar o imposto sindical obrigatório, ou sua 
redução gradual, conforme pleito das centrais sindicais. Com aval do Palácio do Planalto, 
a minuta da medida provisória que deve regulamentar pontos da reforma trabalhista, 
distribuída ontem aos senadores, não prevê a retomada da discussão.  
 
O presidente Michel Temer e a maioria da Câmara dos Deputados são contrários até 
mesmo a um novo modelo da contribuição, como já foi aventado pelos sindicalistas. O 
imposto sindical obrigatório foi extinto na reforma trabalhista, sancionada ontem. 
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No último dia 13 de junho, Temer chegou a concordar com a retomada da discussão, 
mediada pelo Ministério do Trabalho, segundo o presidente da União Geral dos 
Trabalhadores (UGT) e do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, Ricardo Patah. 
Patah afirmou ter ouvido de Temer em encontro no Palácio do Planalto que o governo 
estaria disposto a editar uma medida provisória para corrigir excessos da reforma 
trabalhista que prejudicassem os trabalhadores e os sindicatos. Segundo Patah, 
alternativas para o fim do imposto sindical também seriam incluídas nesta medida 
provisória.  
 
A UGT e outras centrais defendiam uma transição de três a quatro anos, ou a criação de 
contribuições alternativas, que poderiam ser definidas nas assembleias dos trabalhadores.  
 
No entanto, com o aval dos deputados, o governo não quer que a discussão seja 
retomada. No Senado, houve movimentos para recriar o imposto, mas por meio de uma 
fórmula alternativa, mas a Câmara e o Planalto refrearam esse gesto. "Se o Senado recriar 
o imposto, não passa aqui na Câmara", avisou um líder governista.  
 
Ontem, na cerimônia de sanção da reforma trabalhista no Palácio do Planalto, o ministro 
do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse que se reunirá na semana que vem com 
representantes das centrais sindicais para tentar encontrar uma alternativa de custeio para 
os sindicatos. Ele afirmou, no entanto, que qualquer que seja a maneira encontrada, ela 
não poderá implicar contribuição obrigatória.  
 
O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), afirmou no evento que a minuta 
apresentada ontem está aberta a sugestões dos parlamentares. Mas descartou incluir 
qualquer dispositivo que permita o retorno da contribuição sindical. "Isso não está sendo 
tratado", afirmou.  
 
Momentos antes da cerimônia, Jucá divulgou a minuta contendo nove pontos a serem 
modificados na reforma (Ver quadro nesta página). Esses tópicos foram acertados com 
senadores da base, em um acordo para que não modificassem o texto. Tanto os 
senadores quanto Temer queriam evitar, com siso, que a matéria retornasse à Câmara, 
onde havia sido aprovada em abril. Mas desejavam ver alterados dispositivos como os que 
versam sobre o emprego de grávidas em local insalubre, o trabalho intermitente e o que 
permite que um autônomo trabalhe em regime de exclusividade, entre outros.  
 
Faltou combinar, no entanto, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). O 
deputado afirmou ontem que não pode, "depois de grande vitória do Parlamento" com a 
aprovação da reforma trabalhista, "permitir um retrocesso" com a edição de uma MP para 
modificar a proposta com os termos acertados pelos senadores. Ele já manifestou o desejo 
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de que o projeto seja alterado por projeto de lei, não por MP. "Se eu não alerto que a 
Câmara dos Deputados não participou do acordo fica parecendo que uma medida 
provisória editada, que tem efeito de lei, tem a concordância da Câmara. Isso não é 
verdade", afirmou.  
 
Maia abriu uma crise com o governo e senadores ao afirmar, após a aprovação da reforma 
trabalhista pelo Senado, que a Câmara não reconheceria uma MP para mudar pontos da 
proposta. "Não podemos, depois de grande vitória do Parlamento e agora com a sanção, 
permitir um retrocesso. Não estou dizendo que é isso, porque não conheço os termos do 
acordo, não participei. Mas tenho o cuidado de representar nesse momento a maioria dos 
deputados que aprovou um projeto e acha que é uma revolução para o país", disse.  
 
Relator da reforma na Câmara, Rogério Marinho (PSDB-RN) foi convidado por Jucá a 
participar das discussões sobre o conteúdo da MP. Ele afirmou ao Valor, no entanto, que 
só participará com o aval de Maia. "Tenho que conversar com o presidente. Sem isso, não 
tenho nenhuma legitimidade para discussões de MP, PL, o que for."  
 
Marinho recebeu o projeto do governo em janeiro, com alterações em apenas sete artigos 
da CLT. Encaminhou-o ao Senado com 117 artigos modificados. Maia acompanhou de 
perto seu trabalho. O deputado potiguar foi a figura mais aplaudida na cerimônia de ontem, 
no Planalto. 
 
 
 

Sindicatos tentam reverter situação com minuta alternativa  
 
Por Ricardo Mendonça  
Representantes de centrais sindicais alimentam a esperança de que a criação de uma 
cobrança compulsória para financiamento das entidades será incorporada na medida 
provisória (MP) que o governo aventa editar para "ajustar" aspectos da reforma trabalhista 
aprovada pelo Congresso.  
 
A reforma extinguiu a obrigatoriedade do imposto sindical. E o tema, contrariando a 
expectativa dos sindicalistas, não apareceu na minuta de MP divulgada ontem pelo líder 
do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR).  
 
Entre os dirigentes das centrais circula o texto de uma outra minuta de medida provisória 
cuja redação prevê a existência de uma "Contribuição de Assistência e de Negociação 
Coletiva".  
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Nessa minuta alternativa, que tem os nomes do presidente Michel Temer e do ministro do 
Trabalho, Ronaldo Nogueira, no pé, a contribuição seria "devida por todos os integrantes 
da categoria profissional ou econômica [...], filiados ou não à entidade sindical". O valor da 
contribuição seria fixado em assembleia geral de cada categoria, com desconto em folha 
recolhido pela empresa.  
 
O documento foi enviado aos sindicalistas por um representante do gabinete do ministro 
do Trabalho no final de junho. Ontem o ministro Ronaldo Nogueira afirmou que, de fato, 
discute uma alternativa de financiamento, mas completou afirmando que "qualquer que 
seja essa forma de custeio, ela não pode ser obrigatória".  
 
O assunto deverá ser discutido numa reunião de Temer com os sindicalistas agendada 
para o dia 19. Deverão participar os presidentes da Central dos Sindicatos Brasileiros, da 
Força Sindical, da Nova Central e da União Geral dos Trabalhadores (UGT), as quatro que 
aceitam negociar com o governo. A CUT, que diz ser contra custeio compulsório e faz 
oposição a Temer, não participa. "O ministro do Trabalho disse para nós que a 
contribuição está mantida [na MP]", diz José Carlos Gonçalves, o Juruna, da Força 
Sindical.  
 
Presidente da UGT, Ricardo Patah demonstrou irritação com a ausência desse tópico na 
minuta apresentada ontem por Jucá. "O governo está fragilizado, tentando se manter. Aí 
existe a chantagem, principalmente do Rogério Marinho (PSDBRN, relator da reforma 
trabalhista na Câmara). Ele tem colocado que se a MP mexer [no financiamento das 
entidades], o PSDB sai do governo. É chantagem. Nós temos que deixar baixar a poeira. 
Vamos tratar disso na reunião de quarta [com Temer]." 
 
 
 

Temer critica aqueles que aplicam a lei 'segundo sua ideologia 
ou sentimentos'  
 
Por Andrea Jubé, Fabio Murakawa e Edna Simão 
Em plena crise política, às vésperas da votação do recebimento da denúncia no plenário 
da Câmara dos Deputados, o presidente Michel Temer empenhou-se em criar uma 
atmosfera de otimismo na cerimônia de sanção da reforma trabalhista. Diante da 
convocação de todo o ministério para a solenidade, quase 20 ministros de diferentes 
partidos estiveram na cerimônia. Havia representantes dos três Poderes, incluindo o 
presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ives Gandra Martins Filho.  
 
Em sua fala, numa crítica velada ao Judiciário, o presidente Temer criticou a 
"passionalização da interpretação do direito". Segundo o presidente, ao longo do tempo 
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"passionalizou-se, praticamente, todas as questões que vão ao Judiciário. As pessoas, às 
vezes, ao invés de aplicar rigidamente a ordem jurídica, sem qualquer emoção ou sem 
qualquer ideologia, fazem-no segundo a sua ideologia ou segundo os seus sentimentos 
psicológicos ou sociológicos", completou, o que leva à "instabilização da ordem jurídica".  
 
Temer lamentou que as críticas à reforma não tenham sido pautadas pelo conteúdo, e sim 
pela luta política. Ele voltou a dizer que "os protestos se fazem, mas a caravana vai 
passando. E nós estamos passando", reafirmou.  
 
Temer defendeu que o governo empreendeu um "aperfeiçoamento extraordinário" em uma 
legislação estagnada na década de 40 e que coube a ele a "coragem e ousadia" para 
conduzir mudanças que levarão à geração de empregos e à redução de conflitos na 
Justiça do Trabalho. O presidente declarou que se vê cercado de um "entusiasmo 
extraordinário" e "palmas verdadeiras", enquanto fala-se em "suposta crise".  
 
No mesmo tom de exaltação, o líder do governo Romero Jucá (PMDB-RR), relator da 
matéria no Senado, pediu que "Deus abençoe esta lei e leve para cada família desse 
Brasil um emprego decente para que possam viver em paz".  
 
Para Temer, a recuperação da confiança, aumento do investimento e melhora em 
indicadores de produção, comércio e consumo são consequências das reformas 
fundamentais que o governo vem promovendo. "Não vem por questão meramente 
sazonal." 
 
 
 

Bradesco abre programa de demissão voluntária  
 
Por Álvaro Campos e Silvia Rosa 
O Bradesco decidiu abrir um plano de demissão voluntária especial. A instituição financeira 
vai oferecer como incentivo um valor equivalente a 0,6 da remuneração fixa por ano de 
trabalho, limitado a 12 salários, vale alimentação de seis meses em parcela única, 
manutenção do plano de saúde e odontológico por 18 meses, além das verbas rescisórias.  
 
A instituição financeira não comentou se há uma meta de adesão nem o número de 
funcionários elegíveis, afirmando apenas que o plano "não afetará o elevado padrão de 
qualidade dos serviços prestados aos seus clientes e usuários, em todas as localidades 
em que atua".  
 
Em comunicado interno enviado aos funcionários, o Bradesco informou que o programa 
começa a partir de 17 de julho e vai até 31 de agosto. A adesão é para funcionários com 
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mais de dez anos de casa ou para aposentados ou quem vai se aposentar até 31 de 
agosto.  
 
No final de 2015, após o anúncio da compra do HSBC, o Bradesco se reuniu com 
sindicatos e prometeu que não haveria demissões em massa.  
 
No início deste ano, uma decisão da Justiça trabalhista do Paraná também proibiu a 
dispensa coletiva de funcionários. O banco tinha no fim de março 106.644 funcionários, 
uma redução de 2.149 empregados em relação ao número registrado no fim de dezembro.  
 
Para os analistas do Credit Suisse, o programa anunciado pelo Bradesco faz parte de um 
esforço do banco para melhorar a eficiência após a aquisição do HSBC.  
 
"É uma ação mais ousada e acelerada voltada para o corte de custos, considerando que a 
administração indicou originalmente que a redução do número de funcionários deveria 
ocorrer mais em conjunto com a rotatividade natural", destacam os analistas em relatório.  
 
O Credit Suisse aponta que a ação reforça a possibilidade de o Bradesco atingir a 
estimativa de sinergias de custo de R$ 2,7 bilhões, que, segundo os analistas, não está 
totalmente refletida no preço dos papéis do banco. Ontem, a ação preferencial do 
Bradesco fechou em alta de 0,78% a R$ 29,64.  
 
O Bradesco fechou 192 agências no primeiro trimestre deste ano. Em entrevista ao Valor 
no mês passado, o vicepresidente responsável pela rede de atendimento, Josué Pancini, 
disse que a tendência era esse movimento continuar.  
 
O banco tinha 5.122 agências no fim de março, incluindo as oriundas do HSBC, nas quais 
só vai começar a mexer no segundo semestre.  
 
Na quarta, o presidente da Caixa, Gilberto Occhi, disse ao Valor que a instituição também 
estuda a abertura de um novo programa de demissão voluntária de seus funcionários, que 
pode ser iniciado ainda este ano.  
 
Segundo ele, ainda não estão definidos números e metas relacionados ao eventual 
programa, mas uma possibilidade é que seja construído para reduzir o quadro da empresa 
em cerca de 5 mil pessoas.  
 
Em março, a Caixa concluiu um PDV que tinha a meta de alcançar 10 mil adesões, mas 
atingiu apenas 4.645 funcionários dos quase 30 mil elegíveis. 
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Mudanças previstas em reforma valerão para contratos 
vigentes  
 
Por Zínia Baeta e Laura Ignácio 
Os empregados com contrato de trabalho em vigência poderão ser atingidos de imediato 
pelas modificações da legislação trabalhista, a partir de novembro, quando a nova lei 
aprovada nesta semana entra em vigor.  
 
De acordo com o procurador-geral do trabalho, Ronaldo Curado Fleury, os trabalhadores 
que não têm um contrato que preveja claramente direitos e deveres se submeterão de 
pronto às alterações da reforma. "Se o direito não estiver explícito no contrato, 
imediatamente ele deixa de existir com a nova CLT", diz.  
 
Por outro lado, o procurador afirma que, para as situações em que há direitos e deveres 
devidamente acordados em documento, a empresa poderá adaptá-los à nova regra 
mediante um acordo com o trabalhador. Ele cita o exemplo das horas de deslocamento do 
trabalhador para empresa em região de difícil acesso e que não dispõe de transporte 
público regular.  
 
O tempo gasto nesse percurso é considerado atualmente como hora extra. Mas se a 
medida não estiver em contrato, esse pagamento deixará de ocorrer com a vigência da 
nova legislação. E se já estiver em contrato, poderá ser suprimido mediante acordo com o 
trabalhador.  
 
Fleury ressalta, porém, que o Ministério Público do Trabalho continuará a acompanhar, 
investigar e promover ações judiciais mediante possíveis fraudes. "Nunca os procuradores 
do trabalho estiveram tão unidos quanto agora na defesa dos direitos sociais."  
 
Na análise de advogados da área, bastará um termo aditivo aos contratos em vigência, 
negociado entre empresa e trabalhador para que as alterações sejam aplicadas.  
 
No entanto, de acordo com o artigo 444 da CLT, essa livre estipulação dos contratos só 
teria eficácia legal para o empregado portador de diploma de nível superior e que tenha 
salário mensal igual ou superior a R$ 11.062,62.  
 
Por outro lado, há artigos que tratam individualmente da possibilidade de se estipular 
intervalo de almoço de 30 minutos, home-office, divisão de férias em até três períodos, 
entre outros, por meio do contrato individual.  
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As mudanças também não podem ser prejudiciais ao empregado, devem estar dentro dos 
limites da Constituição Federal (artigo 7º) e da própria lei da reforma trabalhista.  
 
Segundo a advogada Beatriz Dainese, do Giugliani Advogados, se for de interesse do 
funcionário e ele aceitar o aditivo poderá ser feito. A nova legislação trabalhista prevê, por 
exemplo, que as férias podem ocorrer em até três etapas. A CLT atual não permite a 
repartição. "Para o funcionário com contrato em andamento, um aditivo determinando a 
possibilidade de divisão das férias poderá ser aplicado a partir da entrada em vigor da 
nova legislação", diz.  
 
O advogado Décio Daidone, do ASBZ Advogados, destaca o artigo 468 que já constava na 
CLT. Segundo o dispositivo, nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração 
das respectivas condições por mútuo consentimento. E desde que não resultem, direta ou 
indiretamente, prejuízos ao empregado. "Assim, o que for passível de alteração por 
negociação direta deverá respeitar a vontade do empregado e ausência de prejuízo, sob 
pena de nulidade da cláusula", afirma.  
 
Para Daidone, mesmo que um direito conste de acordo ou convenção coletiva vigentes, 
poderá ser negociado diretamente entre empregado e empresa, se o trabalhador não for 
prejudicado. "Apenas se a empresa quiser propor, por exemplo, novos termos de banco de 
horas que sejam prejudiciais aos trabalhadores, será preciso esperar acabar a vigência do 
acordo coletivo atual", diz.  
 
A advogada Gisela Freire, sócia da área trabalhista do Souza Cescon Advogados, afirma 
que nos contratos individuais as empresas devem ser prudentes nas negociações e exigir 
que o empregado esteja assistido por advogado próprio e, na impossibilidade de isso 
ocorrer, do próprio sindicato. O advogado do trabalhador deverá também assinar o aditivo 
ao contrato. "É preciso também que o trabalhador tenha tempo suficiente para refletir 
sobre a proposta a ser negociada", diz.  
 
A "não retroatividade", de acordo com Adauto Duarte, advogado especialista em relações 
trabalhistas, gerará ainda muitos debates. "De uma forma geral ainda teremos milhares de 
interpretações da lei trabalhista."  
 
A análise da nova legislação passará pelas empresas, sindicatos, trabalhadores, 
advogados, Ministério Público do Trabalho e, num segundo momento, pelo Judiciário. 
Duarte entende que a nova lei trabalhista produz efeitos imediatos sobre os contratos em 
curso. 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 14/07/2017) 
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Menor escolaridade prejudica trabalhador 
 
- De janeiro a maio deste ano, quando o emprego formal começou a apresentar saldos positivos, 
apenas os trabalhadores que tinham até o ensino fundamental (completo ou incompleto) não 
acompanharam esse crescimento, aponta o Ministério do Trabalho. De acordo com dados do 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o melhor desempenho foi entre 
trabalhadores com ensino superior. Nos primeiros cinco meses de 2017, eles acumularam 84,65 
mil novos postos. Aqueles com ensino médio fecharam o período com um saldo positivo de 43,1 
mil vagas. E os trabalhadores que tinham até o ensino fundamental registraram um resultado 
negativo de 102,5 mil colocações formais. 
 
O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, diz, em nota, que os números confirmam o que o 
governo já vem trabalhando para resolver. "Por isso que o Ministério do Trabalho investe cada vez 
mais na qualificação dos trabalhadores. Nós sabemos que essa é uma das dificuldades e estamos 
trabalhando para levar esse equilíbrio ao mercado de trabalho." No acumulado dos últimos 12 
meses, quando os trabalhadores sofreram com os saldos negativos de emprego formal, os que 
tinham escolaridade maior, foram os menos prejudicados, com o encerramento de 54,36 mil 
postos. Entre os trabalhadores com ensino médio, o saldo ficou negativo em 249,97 mil, e os que 
tinham ensino fundamental sofreram com o fechamento de 583,28 mil vagas/Agências 

 
 

Pequenas não devem demitir 
 
- Nos próximos 12 meses, 81% dos donos de micro e pequenas empresas não pretendem 
demitir funcionários. Destes, 24,5% afirmam que vão contratar novos empregados. As 
informações constam da Sondagem Conjuntural dos Pequenos Negócios, pesquisa inédita 
feita pelo Sebrae e divulgada ontem.  
 
Os encargos trabalhistas, a complexidade da legislação e o custo do salário mensal foram 
citados como sendo os maiores entraves para que os empreendedores contratem novos 
empregados. "Chama a atenção o fato de que, apesar dessas dificuldades relatadas, 
quatro de cada dez donos de pequenos negócios pretendem aumentar o quadro de 
funcionários. Isso demonstra a importância das micro e pequenas empresas na geração 
de emprego e renda no País", ressalta o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, 
por meio de nota. Além da intenção de contratação, cerca de 55% acredita que a situação 
econômica vai permanecer como está ou melhorar. /Agências 

 
(Fonte: DCI – 14/07/2017) 
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O longo impacto da recessão sobre os salários 
 
Um novo estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou aspectos dramáticos 
da pior recessão da história brasileira sobre o emprego e a renda dos trabalhadores 
 
O Estado de S.Paulo 
Um novo estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou aspectos 
dramáticos da pior recessão da história brasileira sobre o emprego e a renda dos 
trabalhadores. Num ano (2015) em que o PIB declinou 3,8% e a renda convertida em dólar 
por habitante teve declínio vertiginoso, o salário médio mensal pago aos trabalhadores 
caiu 3,2% em relação ao ano anterior e 1,7 milhão de trabalhadores perderam o emprego, 
segundo o Cadastro Central de Empresas (Cempre) do IBGE. Os indicadores são muito 
desfavoráveis. No caso das famílias, se além das perdas salariais forem incluídas outras 
remunerações, a queda de rendimentos atingiu 4,8% – o que significa que R$ 78 bilhões 
deixaram de entrar no mercado de consumo ou de investimentos naquele ano. Menos 
consumo e investimento ajudam a explicar a forte diminuição da atividade econômica. No 
caso das empresas e de outras organizações, o número de companhias declinou 0,3%, 
puxado pela intensidade da queda em 2014 relativamente a 2013 (de 5,4%). Quando se 
toma um período mais longo, nota-se que a evolução dos indicadores é bem mais benéfica 
à população – entre 2010 e 2015 o salário médio mensal avançou 6,9% e o total do 
pessoal ocupado aumentou 7,7%. 

Mas os efeitos negativos da recessão foram generalizados. Nos órgãos da administração 
pública, a deterioração foi ainda maior do que no segmento privado, pois sua participação 
no total do pessoal ocupado caiu 0,6 ponto porcentual (de 18,6% em 2014 para 18% em 
2015). Também houve queda no pessoal assalariado e no item salários e outras 
remunerações. Já as empresas privadas ampliaram seu peso no emprego, mas não se 
deve esquecer de que estas pagavam salários mais baixos (R$ 2.168,45, em média) do 
que os órgãos de administração pública (média de R$ 3.592,33). A recessão também 
afetou as características regionais do mercado de trabalho. Caiu a participação do Sudeste 
no porcentual de pessoas assalariadas, enquanto crescia o número dos que trabalham por 
conta própria ou dependem de outras rendas. A diferença salarial entre homens e 
mulheres caiu de 25% em favor dos homens em 2014 para 23,6% em 2015. Como o PIB 
também caiu muito em 2016 (3,6%), o impacto da recessão sobre os salários e as rendas 
será mais bem avaliado no ano que vem, com os novos dados disponíveis. 

 
 
(Fonte: Estado de SP – 14/07/2017) 


