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crise econômica e, por esse mo�vo, sabemos das dificuldades
dos entes públicos. A categoria aceitou a negociação realizada 
pela direção do Sindicato e irá propor novas ações para 
incrementar a arrecadação da receita própria, sendo de 
importância fundamental a nomeação de auditores".

Nomeações dos concursados 

Outro ponto deba�do na assembleia foi a chamada dos 
auditores aprovados no úl�mo concurso. "A diretoria do 
Sindicato está empenhada para reforçar o quadro fazendário. 
Estamos defendendo a nomeação imediata  de  todos os 
cargos vagos, que já superam mais de 40 pessoas. De início a 
administração apontou para uma chamada imediata de 5 
auditores, mas diante da insistência do Afrem, tal proposta já 
evoluiu para 13, embora o quan�ta�vo ainda não esteja 
fechado. Essa luta é a grande bandeira da direção, já que há 
uma grande quan�dade de auditores que devem se aposentar 
nos próximos anos".

Direção do Sindicato aprova campanha salarial

Rechaçada pelos trabalhadores e elogiada pela classe empresarial e 
alguns par�dos polí�cos, a nova Lei da Reforma Trabalhista ainda é 
desconhecida da sociedade em geral. Em entrevista ao Jornal Fazendários 
em Pauta, o presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de 
Pernambuco (AATP), Maximiano Maciel, trouxe os temas principais para 
debate, a exemplo do trabalho intermitente, teletrabalho, entre outros.
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A direção do Sindicato dos Fazendários do Recife 

apresentou para a categoria o resultado da negociação 

da campanha salarial com o secretário de Finanças da 

Prefeitura do Recife (PCR), Ricardo Dantas. Durante a 

assembleia realizada no dia 18/4, os associados 

aceitaram a proposta pela grande maioria, com apenas 

duas abstenções,  e decidiram pela finalização oficial da 

pauta econômica da campanha salarial de 2017-2018. 

A proposta aprovada incluiu a implantação em maio da 

progressão e pagamento dos valores  atrasados;  

determinação  do limite de R$ 1.000,00 da Gra�ficação 

de Superação de Metas Fiscais (GSMF) para  maio/2018, 

subindo progressivamente a cada seis meses; em 

nov/2018, o limite será de R$ 2.400,00; o excesso do 

limite da GSMF vai para o saldo, que será u�lizado em 

momento posterior; a par�r de maio de 2020, valor 

limite da GSMF será  em R$ 5.000,00. Ficou definido 

também que o sindicato apresentará estudo para agilizar 

as futuras progressões e discu�rá com o quadro 

fazendário propostas de incremento da arrecadação.

Em apresentação para os associados, o presidente do 

Sindicato dos Fazendários do Município do Recife (Afrem 

Sindical), Fábio Macêdo, fez um relato da evolução da 

GSMF desde o início da década e também mostrou 

gráficos em comparação ao teto salarial no setor público 

e a nova regra de apuração da GSMF. Ele também trouxe 

alguns informes das negociações em outros estados com 

as prefeituras de capitais. 

Para Fábio Macêdo, o resultado da negociação foi 

posi�vo para a categoria. "Estamos num cenário de forte 

Fábio Macêdo fez um relato da evolução da GSMF



Os impactos da nova lei da Reforma Trabalhista para os trabalhadores

A nova Lei da Reforma Trabalhista (nº 13.467/17) ainda é 

uma ilustre desconhecida dos brasileiros de forma geral. De 

um lado, ela foi rechaçada pelos trabalhadores cele�stas e 

sindicatos, que cri�caram que a norma só trouxe 

precarização para as relações de trabalho e não gerou novas 

vagas de emprego. De outro, a lei foi considerada pelo 

governo como uma peça fundamental para “flexibilizar e 

modernizar” e foi elogiada pela classe empresarial e alguns 

setores da classe polí�ca. 

Aprovada no dia 11 de julho do ano passado pelo Senado e 

pela Câmara Federal, a nova lei foi sancionada três dias 

depois pelo presidente Michel Temer. Na prá�ca, a nova lei 

modifica a Consolidação das Relações de Trabalho (CLT), 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943, e as leis nºs 

6.019/1974, 8.036/ 1990, e 8.212/1991.

Em entrevista ao Jornal Fazendários em Pauta, o presidente 

da Associação dos Advogados Trabalhistas de Pernambuco 

(AATP), Maximiano Maciel, diz que reforma trabalhista 

trouxe diversas mudanças no universo do trabalho. Ele 

explica que novas espécies contratuais foram inauguradas, 

tais como o teletrabalho e o contrato de trabalho 

intermitente. “Este úl�mo traduz a mais impactante 

mudança, por permi�r a fixação do salário por hora e a 

prestação de serviços de forma não con�nua. Acredito que 

essa nova espécie contratual trará uma queda na renda 

mensal do trabalhador, diante da flexibilidade da espécie  de

contrato e, sobretudo, em função da carência de 

regulamentação sobre a matéria, por ser a lei vaga sobre o 

tema”. 

Ele relata que há também alterações sobre jornada de 

trabalho, como a revogação do tempo de deslocamento no 

computo da jornada de trabalho (a chamada horas “in 

i�nere”), que foi re�rada da legislação. “Nesta reforma, o 

legislador flexibilizou as hipóteses de trabalho em tempo 

parcial, permi�ndo o exercício do trabalho para até 30h 

semanais, sem a possibilidade de horas extras, ou ainda, 

para 26h, com a possibilidade de acréscimo de até 6h 

suplementares”.

Outro ponto modificado na nova lei diz respeito a rescisões. 

“Um ponto importante para citar são as alterações sobre as 

rescisões do contrato de trabalho, em que o legislador 

ex�nguiu a exigência de homologação pelo sindicato da 

c l a s s e  d o s  t r a b a l h a d o r e s  e 

regulamentou o chamado “acordo”, 

através da rescisão consensual, 

hipótese em que o trabalhador poderá 

movimentar sua conta de FGTS, com limite 

de até 80%, sendo que a multa rescisória 

e o aviso prévio serão pagos pela 

metade.  Ao optar  pela  resc isão 

consensual, o trabalhador não terá 

acesso ao seguro desemprego”.
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Maximiniano Maciel: tendência da lei é flexibilizar as regras trabalhistas

Jornal_ Como ficam as negociações entre patrões e 

empregados com a reforma trabalhista?

Maximiano Maciel_A reforma inaugura uma nova era na 

relação empregado x empregador, sobretudo, ao 

trabalhador portador de diploma de nível superior e que 

receba salário mensal igual ou superior a duas vezes ao 

limite máximo dos bene�cios do regime geral da previdência 

social. A par�r da vigência da nova lei, este empregado terá 

autonomia para negociar diversas condições de trabalho, 

tais como a jornada de trabalho, redução do intervalo, 

remuneração por produ�vidade, modalidade de registro de 

jornada de trabalho, enquadramento do grau de 

insalubridade, prorrogação de jornada de trabalho, dentre 

outros. 

Para as empresas que contêm mais de 200 empregados, a lei 

determina a eleição de uma comissão de representantes dos 

trabalhadores, que terá a a�vidade de promover o 

entendimento entre o patrão e os empregados. 

Naturalmente, a reforma negligencia a a�vidade sindical, ao 

esvaziar a atuação dos sindicatos, transferindo para os 

t r a b a l h a d o r e s  d i v e r s a s 

i n c u m b ê n c i a s  q u e  a n t e s 

pertenciam restri�vamente e 

somente ao sindicato.

Jornal_  O texto mantém a 

prevalência dos acordos cole�vos 

em relação à lei em pontos 

específicos (Parcelamento de 

fé r i a s  a n u a i s ;  p a c to  s o b re 

cumprimento da jornada de 

trabalho; horas trabalhadas e transporte até o trabalho; e 

estabelece um intervalo durante a jornada de trabalho com 

no mínimo de 30 minutos). Isso é posi�vo ou nega�vo para 

os trabalhadores cele�stas?

MM_A nova lei estabelece que o negociado deve prevalecer 

sobre o legislado, porém, veda a negociação de direitos 

absolutamente indisponíveis, tais como assinatura de CPTS, 

pagamento de FGTS, dentre outros. O art. 611 da CLT 

apresenta o rol, não taxa�vo, dos itens em que o negociado 

prevalecerá sobre o legislado.

Do ponto de vista geral, a mudança é posi�va, por valorizar a 

autonomia negocial e a a�vidade sindical. Porém, é possível 

enxergar que a reforma trabalhista age fortemente contra os   

Maximiano Maciel explica os 
prós e contras da nova lei

“Naturalmente, a reforma negligencia a 
a�vidade sindical, ao esvaziar a atuação dos 

sindicatos, transferindo para os 
trabalhadores diversas incumbências que 

antes pertenciam restri�vamente e somente 
ao sindicato”.

sindicatos, enfraquecendo-os, ao 

re�rar-lhes, abruptamente, sua 

principal fonte de subsistência, 

que era a contribuição sindical. 

Neste contexto, é paradoxal o 

enfraquecimento das 

en�dades de classe, 

através do corte de 

seu custeio, e o 

fortalecimento 

das negociações 

por elas 

pra�cadas. 

Notadamente, 

haverá um 

enfraquecimento dos sindicatos, que não terão força 

negocial em face dos empregadores para pactuação de 

futuras convenções e acordos cole�vos. Por essa razão, o 

exame das futuras convenções e acordos cole�vos deve 

ser tocado com extrema cautela.

Jornal_ A reforma trabalhista prevê que alguns assuntos da 

relação trabalhista possam ser 

negociados diretamente entre 

empresas e trabalhadores em 

acordos que prevalecerão sobre a 

lei. Como isso será efe�vado, sem o 

sindicato? Como ficam os sindicatos 

com essa medida?

MM_ Trabalhadores portadores 

de diploma de nível superior e que 

recebam salarial mensal igual ou 

superior a duas vezes ao limite máximo dos bene�cios do 

regime geral da previdência social, terão autonomia para 

negociar diversas condições de trabalho. Até mesmo os 

trabalhadores que não se enquadram nesse perfil, poderão, 

por si só, negociar compensação de jornada, através de 

banco de horas, e firmar jornada de 12h por 36h, itens esses 

que eram somente permi�dos mediante negociação 

cole�va. Friso, mais uma vez, que a tendência da lei é 

flexibilizar as regras trabalhistas, mi�gando a atuação dos 

sindicatos. Vejo essa tendência com preocupação, pois a lei, 

ao entregar ao trabalhador o poder de negociar itens que 

antes era de competência restrita dos sindicatos, ignora a 

condição de fragilidade do empregado.
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Jornal_ A reforma acabou com a contribuição sindical 

obrigatória. Antes, pela lei, o valor era equivalente à 

remuneração de um dia de trabalho, descontado uma vez ao 

ano. E agora?
MM_Esse é um tema que o Judiciário terá que se posicionar, 

pois a controvérsia já é imensa. A rigor, a reforma trabalhista 

foi ar�culada com a finalidade de acabar com a contribuição 

sindical. Porém, há uma forte corrente que entende que o 

disposi�vo legal sancionado é incons�tucional e já há 

decisões judiciais neste sen�do. Da mesma forma, há uma 

forte corrente que sustenta que o sindicato tem autonomia, 

através de assembleia, para fixar a contribuição sindical para 

toda a categoria. É inevitável que o judiciário venha a se 

pronunciar sobre a matéria, inclusive já tem 19 ações no STF 

sobre essa matéria.

Jornal_A reforma criou o trabalho intermitente, onde o 

trabalhador é convocado sob demanda, com antecedência 

mínima de três dias, e recebe por hora trabalhada, não 

tendo garan�a de uma jornada mínima.  Qual  a 

consequência disto para o trabalhador?
MM_ A consequência natural é que o trabalho passe a ser 

mais flexível, pois agora, a empresa poderá exigir trabalho 

por poucos dias, ou até mesmo poucas horas, durante o mês 

inteiro. Entendo que a lei possibilita maior formalização de 

trabalho, ao criar uma nova espécie contratual, porém, é 

impossível não enxergar uma queda na renda mensal do 

trabalhador.

Jornal _ A reforma também prevê a regulamentação do 

trabalho à distância. Como a medida acontecerá na prá�ca?
MM_ A existência do trabalho pra�cado à distância, com uso 

de tecnologia, é uma realidade no mercado de trabalho 

mundial há décadas. Somente será admi�do o teletrabalho 

quando as a�vidades foram preponderantemente 

pra�cadas fora do estabelecimento empresarial, sempre 

mediante o uso de tecnologia da informação e comunicação. 

Apesar do avanço legisla�vo, a nova lei falha quando impõe 

que o empregado em regime de teletrabalho não terá sua 

jornada controlada, ou seja, não será ele subme�do a 

qualquer espécie de controle do horário de trabalho e, por 

consequência, não receberá horas extras.

Jornal_ O que mudou para o trabalhador com relação às 

ações trabalhistas contra a empresa?
MM_ O risco. Agora, o trabalhador que não ob�ver sucesso 

em sua demanda, poderá ser condenado ao pagamento dos 

honorários do advogado de seu adversário. Por essa razão, 

ao optar por ajuizar uma ação, o trabalhador deve ter bem 

ar�culada sua estratégia, para minimizar o risco de derrota.

Jornal_Como ficam as horas extras trabalhadas?
MM_Em primeiro lugar, a lei passou a permi�r a 

compensação de jornada, através do banco de horas, 

firmado individualmente, entre empregado e empregador. 

Assim, o pagamento das horas extras poderá ser subs�tuído 

pela concessão de uma folga compensatória. Em segundo 

lugar, é importante o destaque de que a lei excluiu o 

intervalo da mulher, de 15min, que deveria ser concedido 

sempre ao final da jornada ordinária de trabalho e o início da 

jornada extraordinária.
 
Jornal_Parcelar férias é posi�vo ou nega�vo para os 

trabalhadores?
MM_Desde 1973, a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) admite a concessão das férias em até 3 períodos, 

através da convenção nº 132. O Brasil, como país membro da 

OIT, ra�ficou a aludida convenção, por entender que o 

parcelamento das férias é compa�vel com o nosso sistema 

trabalhista. Assim, vejo que as alterações sobre férias, 

implementadas pela reforma trabalhista, somente ra�fica o 

entendimento já consolidado pela OIT. Não vejo gravidade 

neste item.
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