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Governo prepara PDV para servidores federais e espera adesão 
de 5 mil 
 
Ideia é oferecer aos interessados até 1,5 salário por ano trabalhado; projeção é de economia de R$ 1 
bilhão por ano 
 
BRASÍLIA - Em dificuldades para fechar as contas, o governo prepara um programa de 
demissão voluntária (PDV) para servidores federais do Poder Executivo. A ideia é oferecer 
aos interessados até 1,5 salário por ano trabalhado.  
 
Uma Medida Provisória (MP) deve ser editada entre hoje e amanhã para estabelecer as 
normas do programa. Segundo o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, o governo 
espera adesão de 5 mil funcionários e uma economia de R$ 1 bilhão por ano com a 
medida. 
 
As informações foram confirmadas pela assessoria de imprensa do Ministério do 
Planejamento, órgão responsável pela gestão de pessoal no governo federal.  
 
Os detalhes do PDV ainda estão sendo fechados, mas a expectativa é que os efeitos em 
termos de economia sejam percebidos apenas a partir de 2018. 
 
A despesa com pessoal deve chegar a R$ 284,47 bilhões neste ano, segundo estimativa 
da área econômica divulgada no relatório de avaliação de receitas e despesas do terceiro 
bimestre.  
 
Trata-se do segundo maior gasto do governo, depois dos benefícios previdenciários (R$ 
559,77 bilhões neste ano). 
 
O governo tem sido criticado por ter aprovado, no ano passado, uma série de reajustes 
para servidores federais.  
 
Neste ano, a conta com despesas de pessoal e encargos sociais deve aumentar R$ 26,6 
bilhões em valores nominais (sem descontar o efeito da inflação). 
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Em 2018 e 2019, a estimativa é de que esse gasto cresça R$ 22 bilhões em cada um dos 
anos, segundo a Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira (Conorf) da Câmara 
dos Deputados. 
 
O PDV tem sido um instrumento muito utilizado em empresas estatais para diminuir o 
quadro de funcionários e, consequentemente, reduzir o tamanho da conta de pessoal.  
 
Nos últimos três anos, o governo federal desligou 50.364 funcionários das estatais com os 
PDVs e as aposentadorias incentivadas, como mostrou o Estadão/Broadcast.  
 
O número representa 77% do público-alvo dos programas autorizados pela Planejamento. 
 
Estadão Conteúdo 
 
 
 

Serviços não duráveis iniciam recuperação das contratações 
 
PERSPECTIVAS. Para especialistas, uma geração de vagas mais expressiva será vista primeiro nos 
setores ligados ao consumo mais rápido, como lazer, recreação e alimentação fora do domicílio 
 
São Paulo - A recuperação do mercado de trabalho começará pelos serviços e comércio 
de não duráveis, enquanto o emprego ligado aos segmentos de bens de consumo de 
longo prazo demorará mais para reagir. 
 
No entanto, essa perspectiva de retomada de geração de postos está prevista para ocorrer 
somente em 2018.  
 
Para os cinco meses restantes de 2017, espera-se somente que as quedas no nível de 
ocupação desacelerem lentamente e que o desemprego feche o ano a uma taxa ainda 
elevada, entre a 12% a 13% da população economicamente ativa (PEA), projeta a 
pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Maria Andréia Parente. 
 
Ela avalia que se o ambiente político "parar de contaminar" a economia no próximo ano, o 
nível de ocupação irá se estabilizar, ou seja, parar de cair. "No entanto, só mais para o 
final de 2018, início de 2019 que nós veremos, de fato, essa população ocupada voltando 
a crescer", pondera a pesquisadora. 
 
Esta recuperação de vagas, diz Maria Andréia, será iniciada pelos serviços e pelo 
comércio de rápido consumo, ligados ao lazer, recreação e alimentação fora do domicílio, 



 

3 

despesas que não envolvem um capital elevado ou um financiamento, como adquirir um 
imóvel ou um automóvel, por exemplo. 
 
"A partir do momento em que o trabalhador percebe que o risco de perder o seu emprego 
está menor, ele se sente mais confiante e começa a fazer gastos que até então evitava, 
como ir ao cinema, comer fora em um restaurante, ir ao cabeleireiro, à manicure", cita a 
economista. 
 
Maria Andréia pontua que a aprovação da reforma trabalhista pode acelerar o processo de 
geração de postos em 2018. "Hoje, se eu tenho um bar, mesmo que ele tenha mais 
movimento só no final de semana, eu preciso contratar uma pessoa para fazer a jornada 
semanal, mesmo não tendo trabalho para ela", conta. "Mas com a reforma trabalhista, isso 
mudará. Por formalizar o trabalho temporário e intermitente, eu vou poder contratar uma 
pessoa para trabalhar só por alguns dias." 
 
Desemprego 
 
A pesquisadora do Ipea destaca ainda que a taxa de desemprego pode ter expansão 
quando a atividade econômica começar a retomar fôlego, por conta do retorno dos 
desalentados (quem desistiu de procurar emprego) à PEA. 
 
Dados mais recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad) já 
mostram um pequeno avanço pontual da ocupação no setor de serviços.  
 
No trimestre encerrado em maio, houve uma alta de 568 pessoas empregadas nas 
atividades de alojamento e alimentação, uma alta de 12,5% ante igual trimestre de 2016. 
Já o grupo Outros Serviços expandiu em 257 pessoas (+6,2%). 
 
Porém, o professor de economia da ESPM Orlando Assunção Fernandes diz que este 
avanço não é uma "boa sinalização" para o mercado de trabalho. "Um crescimento do 
nível de ocupação destes serviços é um sinal de precarização, pois são setores cuja 
remuneração é baixa.  
 
Tratam-se de pessoas que perderam o seu emprego no comércio e na indústria e que 
estão sendo recolocadas em serviços com uma remuneração menor", afirma Orlando. 
 
Por outro lado, o professor da ESPM considera que a recuperação da renda real média do 
trabalhador que está empregado é um indicativo de estabilização do mercado de trabalho. 
"O último dado da Pnad mostra que a renda real média subiu para R$ 2.110, valor do 
último trimestre de 2014. Então, já vemos que ela começou a voltar gradativamente, dando 
sinais de estabilização", reforça. 
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Em relação à indústria, o professor da ESPM avalia que o "pior já passou". Isso significa 
que a perspectiva daqui até o final de 2017 é de quedas menores na ocupação industrial, 
porém ainda sem projeção de contratação, dada à elevada capacidade ociosa do setor. 
 
Segundo a Pnad, a ocupação industrial recuou 0,8% (-91 pessoas) no trimestre encerrado 
em maio, em relação ao mesmo período do ano passado. 
 
Maria Andréia acrescenta que até a metade de 2018, as empresas ainda estarão 
reocupando a sua capacidade instalada. "O empresário não vai contratar mesmo que 
tenha um aumento da produção. Ele vai usar a mão de obra que já existente e que está 
subutilizada para dar conta desta expansão". 
 
Construção civil 
 
O professor de economia da Trevisan Escola de Negócios Thiago Novaes, por sua vez, diz 
que está "bastante cético" com relação à recuperação de mercado de trabalho. Ele cita o 
caso "trágico" do desemprego na construção civil. "Este é um setor [construção civil] 
bastante indicativo da geração de postos de trabalho, porque ele emprega muita gente no 
Brasil. É um segmento que está parado, andando a passos vagorosos." 
 
Também não há ainda perspectiva de recuperação na empregabilidade da construção civil. 
Se, por um lado, o setor público - responsável por impulsionar grandes obras - está com o 
orçamento apertado e sem perspectivas de desengavetar grandes investimentos, por 
outro, o volume de crédito voltado para o mercado imobiliário está escasso. 
 
"Sem grandes investimentos, não há emprego, por mais que os juros caiam e que a 
inflação esteja decrescente", reforça o professor da Trevisan. Para ele, a crise política 
ainda tem chances de se aprofundar, o que postergaria por mais tempo a recuperação da 
confiança das empresas e a retomada dos aportes. 
 
A recessão, para Thiago, também deixou uma herança negativa. "Nos últimos dois anos, o 
número de matrículas nas universidades caiu bastante e muitos cursos fecharam. Isso cria 
um problema de baixa produtividade. Por mais que você gere emprego lá na frente, não 
haverá pessoas para ocupar cargos mais qualificados", finaliza. 
 
Paula Salati 
 
 
 
(Fonte: DCI – 25/07/2017) 
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Reforma trabalhista reforça multa por má-fé em processos 
judiciais 
 
GILMARA SANTOS / COLABORAÇÃO PARA A FOLHA 
A reforma trabalhista tenta combater a chamada litigância de má-fé, quando um 
funcionário pede na Justiça direitos além daqueles que efetivamente deixaram de ser 
pagos para pressionar o empregador a fazer um acordo. De acordo com o texto, o 
trabalhador ou empregador que agir de má-fé nos processos trabalhistas —alterando a 
realidade dos fatos, protelando o processo com recursos ou induzindo o juiz ao erro, por 
exemplo— será punido com multa de até 10% do valor da causa, podendo ser condenado 
até a indenizar a parte contrária. A medida vai reforçar um posicionamento que já é 
adotado, ainda que timidamente, em todas as instâncias da Justiça do Trabalho. 
 

 
 
"O número de condenações ainda não é expressivo, mas a Justiça já usa o CPC (Código 
de Processo Civil) para punir situações desse tipo", diz o presidente do TRT-2 (Tribunal de 
Justiça do Trabalho da Segunda Região), São Paulo, o desembargador Wilson Fernandes. 
Há multa, mas o percentual é definido pelo juiz. "Esse posicionamento da Justiça [de punir 
a má-fé] vai ficar ainda mais acentuado com a reforma trabalhista", afirma o advogado 
Otavio Pinto e Silva, do escritório Siqueira Castro Advogados. 
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O presidente da Anamatra (Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho), 
Guilherme Feliciano, considera que a inclusão desse ponto na reforma é desnecessária. 
"Nunca houve frouxidão da Justiça do Trabalho. Sempre foram punidos os casos de má-fé 
tanto do trabalhador quanto da empresa." Casos de condenações por má-fé na Justiça 
trabalhista estão se tornando mais frequentes e notórios. 
 
Recentemente o TRT-2 manteve condenação de primeira instância contra um ex-
presidente de um banco privado que reivindicava o pagamento de valores que já tinha 
recebido em uma negociação extrajudicial. O executivo terá de desembolsar R$ 9,2 
milhões, conforme decisão do tribunal. Cabe recurso. 
 

 
 
DISPARADA 
 
Nos últimos anos, a Justiça do Trabalho viu o número de processos aumentar 
significativamente. Entre 2010 e 2016 a quantidade de ações subiu quase 40%, saltando 
de 2 milhões de processos para 2,75 milhões. Reflexo, dizem especialistas, da crise, que 
aumentou o desemprego. "A crise econômica fez aumentar o número de desempregados 
e, com isso, houve um aumento de ações trabalhistas requerendo, principalmente, o 
pagamento de verbas rescisórias", diz o advogado Eduardo Maximo Patricio, do escritório 
GMP Advogados Patricio. "Sempre houve um mito de que a Justiça do Trabalho era 
protetiva, mas há muitos casos em que os trabalhadores simplesmente não recebem o que 
lhe é devido e têm que recorrer à Justiça", afirma o presidente da Anamatra, Guilherme 
Feliciano.  
 
 
 
(Fonte: Folha de SP – 25/07/2017) 
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DECISÕES 
 

 
 

Justiça Federal afasta cobrança de adicional de 10% da multa 
do FGTS  
 
Por Marcos de Moura e Souza 
Duas empresas de Minas Gerais conseguiram na Justiça afastar a cobrança de adicional 
de 10% da multa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A sentença é da 20ª 
Vara Federal de Minas Gerais. As duas empresas são a Rodoviário Job e a Job 
Empreendimentos, da cidade de Itabira. Ambas pertencem a um mesmo grupo, que 
recorreu à Justiça em 2016. O adicional foi criado em 2001 por meio da Lei Complementar 
nº 110 com o objetivo de obter recursos para cobrir o rombo dos expurgos inflacionários 
dos planos Verão (1989) e Collor I (1990). Com o acréscimo, o percentual da multa 
rescisória, incidente sobre o valor do FGTS depositado, passou de 40% para 50%. Os 
10% a mais são destinados ao governo federal. No processo, as empresas alegam, 
segundo o advogado David Gonçalves de Andrade Silva, que as representa, que em 2007 
essa recomposição já havia sido conquistada e que a cobrança não deveria mais vigorar. 
O argumento da União é de que a finalidade da contribuição não era especificamente 
reequilibrar as contas do FGTS, mas servir de fonte de custeio. Alegou ainda que a 
cobrança desestimularia demissões sem justa causa.  
 
Para o juiz Itelmar Raydan Evangelista, da 20ª Vara Federal de Minas Gerais, porém, a 
cobrança "não mais se identifica com a espécie autorizada pela norma de competência do 
artigo 149 da Constituição, posto não mais existir a finalidade social a que o tributo fora 
originariamente afetado". A sentença, segundo o advogado das empresas, vem num 
momento oportuno. "Nessa crise, todas as empresas demitiram muito e ficaram 
submetidas a essa contribuição", disse Silva. Apesar de ser uma decisão de primeira 
instância, ele entende que pode gerar repercussão por se tratar de um assunto tão 
presente para todas as empresas no país. A questão está na pauta do Supremo Tribunal 
Federal (STF) desde 2015. Os ministros reconheceram a repercussão geral da discussão, 
em processo da Intelbrás Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira. Ainda não há 
previsão de quando o recurso será julgado. No caso, o Tribunal Regional Federal (TRF) da 
4ª Região manteve a cobrança. De acordo com a decisão, o STF já declarou constitucional 
o adicional no julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade (Adin). Além disso, 
não seria possível presumir a perda de finalidade da contribuição para afastar a incidência.  
No STF, o relator do recurso, ministro Marco Aurélio, admitiu a existência de repercussão 
geral. De acordo com ele, o tema já foi objeto de uma Adin, mas apenas quanto à 
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constitucionalidade da contribuição prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 110, de 
2001. A controvérsia atual, segundo o ministro, envolve a "constitucionalidade da 
manutenção de contribuição social após atingida a finalidade que motivou a sua 
instituição". 
 
 
DESTAQUES 
Justa causa  
 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) rejeitou recurso do Consórcio Ipojuca Interligações 
contra decisão que reverteu a justa causa de um armador dispensado por faltar dois dias 
consecutivos depois que a greve dos empregados foi considerada ilegal. Para a 2ª Turma (RR-
1443-79.2012.5.06. 0193), a penalidade aplicada deixou de observar a proporcionalidade entre 
a gravidade da falta e a punição devida. O armador foi contratado pelo consórcio para 
trabalhar na refinaria da Petrobras em Ipojuca (PE). Em agosto de 2012, os trabalhadores da 
refinaria fizeram greve, a qual, segundo ele, não aderiu. A paralisação foi declarada ilegal pelo 
Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco, que determinou o retorno imediato ao trabalho. 
Ele, porém, só retornou dois dias depois do julgamento. O Consórcio Ipojuca Interligações, 
porém, entendeu sua ausência como abuso do direito de greve (artigo 14 da Lei 7.783, de 
1989) e o demitiu por ato de insubordinação e indisciplina. Na reclamação trabalhista, o 
operário sustentou que não aderiu ao movimento e que, durante a greve, comparecia ao local 
de trabalho, registrava o ponto e era liberado pelos encarregados. Quanto às ausências após a 
decisão judicial, explicou que não retornou no dia seguinte por estar em licença médica. A 
outra falta foi justificada pela ausência de transporte, que só voltou a ser fornecido dois dias 
depois, quando retornou e foi surpreendido com a dispensa. 
 
Justa causa  
 
A 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de São Paulo, em acórdão de relatoria do 
desembargador Antero Arantes Martins, negou pedido de adicional de insalubridade a um 
trabalhador que atuava como manobrista de hospital. Em seu recurso, o empregado alegava 
que se expunha a agentes insalubres, pois mantinha contato com pacientes contaminados. Os 
desembargadores mantiveram a sentença original sob o argumento de que, embora ele 
estivesse sujeito a algum risco, "não havia contato permanente com pacientes, animais e 
material infecto-contagiante". Dessa forma, os magistrados conheceram do recurso - exceto 
quanto à alegação de ausência de perícia para constatação de eventual adicional de 
periculosidade - e negaram-lhe provimento (acórdão nº 20170197195). 
 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 25/07/2017) 
 


